
Geographica 8 

  



 
  

 



 

Konsekvenser av skolnedläggningar 
En studie av barns och barnfamiljers vardagsliv i samband 

med skolnedläggningar i Ydre kommun 
 

Magdalena Cedering 
 
 

 

 



Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Gustavianum,
Auditorium Minus, Uppsala, Friday, 19 February 2016 at 10:00 for the degree of Doctor of
Philosophy. The examination will be conducted in Swedish. Faculty examiner: Docent Olof
Stjernström (Umeå universitet, Institutionen för geografi och ekonomisk historia).

Abstract
Cedering, M. 2016. Konsekvenser av skolnedläggningar. En studie av barns och barnfamiljers
vardagsliv i samband med skolnedläggningar i Ydre kommun. Geographica 8. 271 pp.
Uppsala: Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. ISBN 978-91-506-2522-6.

Many rural village schools have closed over the years, both in Sweden and internationally,
because of urbanisation, centralisation and the quest for efficiency. This study shows the impact
of two school closures in the rural area of Ydre, south-east Sweden, and describes the reactions
of children and families concerned. The aim is to analyse what rural village schools mean for
everyday life and how such meaning is based on time-spatial everyday stories. How the children
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1. Inledning 

Varje månad går det att läsa i dagstidningarna om skolor som ska läggas ner. 
Det är besvikna barn, upprörda föräldrar och ortsbor som ifrågasätter ned-
läggningsbeslutens rimlighet och argumenterande politiker som presenteras 
via media. Rubrikerna är ofta starka och anspelar på att nedläggningsbeslutet 
innebär katastrof för familjerna och bygden, som drabbas genom att barns 
pendlingssträckor till skolan ökar och att byborna anser att byn kommer att 
förtvina och dö ut när skolan, byns hjärta, försvinner.  

Även i Ydre kommun, i södra Östergötland, har det förekommit höjda 
röster och mängder av reportage, insändare och debatter i lokalmedia. Be-
folkningen i de två ”drabbade” byarna beskriver miljöerna som pittoreska 
med lanthandel, café, kyrka, hembygdsförening och att alla känner alla. På 
fritiden umgås man gärna med andra i byn och det finns några eldsjälar som 
anordnar aktiviteter för socknens barn och vuxna med höstfester, tipsprome-
nader, löptävlingar och majbrasor. Bygdens barn har gått i skola mitt i byn 
och på vinterhalvåret åker de skidor i slalombacken, som byborna driver 
ideellt. Byarna uppfattas som aktiva och reaktionerna på skolnedläggningar-
na har varit mycket starka. Invånarna är bekymrade för vad som kommer att 
hända med bygden och hur det kommer att påverka barnen och barnfamiljer-
nas vardag. Några barn och föräldrar upplever dock förändringen som posi-
tiv och tycker att det är bra att barnen ska få gå i en större skola med möjlig-
het till fler klasskamrater. 

Under den tid som jag arbetat med den här avhandlingen har jag blivit 
kontaktad av bekymrade bybor, kommunpolitiker och tjänstemän från olika 
delar av landet, där skolor är på väg att läggas ner. Det är tydligt att det finns 
en osäkerhet och ett behov av kunskap kring skolnedläggningsprocessers 
konsekvenser för barn, familjer och lokalsamhällen. Att skolor läggs ner är 
en del av många människors vardag på landsbygden och de är bekymrade för 
sin hembygd och barnens skolgång. Det är i detta som studien tar avstamp, 
genom att synliggöra och skapa förståelse för barns och barnfamiljers vardag 
i samband med två skolnedläggningar. Jag vill i min studie se människor ur 
ett individperspektiv och med fokus på det lokala sammanhanget. Utgångs-
punkter är därför individen, familjen, skolan och lokalsamhället. Genom att 
låta människor beskriva sina vardagsrutiner kan politiska besluts effekter på 
utformningen av familjernas vardagsliv i tid och rum beläggas och samspelet 
mellan förvärvsarbete, barnomsorg/skola och fritidens tidsrumsliga organise-
ring illustreras.   
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Skolor, särskilt på landsbygden, läggs ner och har lagts ner under lång tid. 
Det har skett en centralisering till tätorter och städer med konsekvensen att 
det blir färre små skolor kvar på landsbygden.1 Vårt samhälle har under se-
nare år präglats av en strävan mot större enheter, ofta med ett effektivitetsar-
gument kring stordriftsfördelar. Det har handlat om större administrativa 
enheter exempelvis genom kommunsammanslagningar och urbaniserings-
processer med avfolkning av landsbygden som följd. Den offentliga sektorn 
och statliga myndigheters verksamheter har gjort neddragningar, vilket fått 
konsekvenser i form av färre arbetstillfällen på landsbygden, längre avstånd 
till serviceutbud för landsbygdsborna och större sjukhusenheter med längre 
avstånd till medicinsk vård.2 Listan kan göras lång på effekter av den föränd-
ringsprocess som ägt rum på den svenska landsbygden.  

När det gäller skolan finns det argument för att barn har det bättre i små 
skolor, som kännetecknas av värden som den stora skolan inte besitter i 
samma omfattning, i form av bättre studiemiljö och högre lärartäthet.3 Att 
byta skolort handlar även om att barnen får en ny skolgårdsmiljö som i sin 
tur kan påverka aktiviteters karaktär4, samt leda till förändringar i de sociala 
nätverken5, något som ger effekter på både barnens och föräldrarnas vardag, 
exempelvis genom skjutsresor för att möjliggöra umgänge med kamrater och 
deltaga i olika aktiviteter. 

Det är viktigt att förstå vad skolnedläggningar innebär, inte endast ur fa-
miljernas perspektiv utan även ur barnens synvinkel, att sätta barnens upple-
velser i fokus och analysera hur barnfamiljernas vardag förändras.6 Att bar-
nens upplevelser och åsikter artikuleras, och beskrivs av dem själva och inte 
genom föräldrarnas och lärarnas antaganden, är en etisk fråga.7 Även FN:s 
konvention om barns rättigheter tar upp vikten av att barn själva får bilda sin 
åsikt och uttrycka denna, i frågor som rör barnet.8 Ramarna för deras var-
dagsliv styrs förvisso ändå till stor del av skolan och av beslut fattade av 
föräldrar.9 Vikten av att vuxna inte för barns talan, utan att studier utgår från 
barnens intressen och vardagliga rutiner betonar även Scott:  
  

1 Kvalsund 2009, Gerger & Hoppe 1980 sid. 11, Lind & Stjernström 2015, Kalaoja & Pieta-
rinen 2009, Ku erova & Ku era 2012, Woods 2006  
2 Gerger & Hoppe 1980 sid. 11-12, Amcoff 2008 sid. 73-79, Fog & Helmfrid 1982 sid. 180, 
183, 186 
3 Skolverket 2000a sid. 2-3,26, 46 
4 Mårtensson 2004, Kylin 2003 
5 Garpelin 2003 
6 Egelund m.fl. 2006, Wänström m.fl. 2012, Wänström 2013, Kearns m.fl. 2010, Kearns m.fl.  
2009, Witten m.fl. 2007  
7 Bell 2008 sid. 8, Prout 2000 förordet. Christensen 2000b sid. 2 
8 FN:s konvention om barns rättigheter 
9 Mayall 2000 sid. 133 
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There is growing evidence to suggest that the best source of information 
about issues pertinent to children is the children themselves. While parents 
and teachers can provide useful insights into child behavior, the direct inter-
viewing of children provides a far more complete account of the child´s life.10 

 
Barn är kompetenta sociala aktörer som tydligt kan reflektera kring vardag-
liga skeenden.11 Ett sätt att förstå barns perspektiv är att lyssna till deras be-
rättelser. Här presenteras två barns, Runes och Gunborgs, beskrivningar av 
en vanlig skoldag. För att undvika identifiering har jag skapat hyperberättel-
ser12 som till viss del är fiktiva i och med att framställningen ger sken av att 
beskriva två barns vardag. I själv verket är berättelserna konstruerade genom 
att flera intervjuer sammanfogats. Allting i berättelserna har sagts av barn i 
den här studien och gestaltar den vardag som majoriteten barn har beskrivit.  
 
Rune 
Tidigt på morgonen väcks Rune av en sömnig mamma. Båda två stiger upp 
tidigare på morgonen, eftersom Runes resa till skolan i kommunhuvudorten 
tar längre tid jämfört med när han gick i byskolan i lokalsamhället. Förr 
kom en liten buss och hämtade honom hemma på gården. Nu skjutsar 
mamma honom med bil till busshållplatsen vid stora vägen, där han kliver 
på en stor buss med många barn. Varje morgon piggnar Rune till på bussen, 
dels för att det är roligt att träffa kompisar, men även för att det är stojigt 
och hög ljudvolym. Framme i skolan väntar en skoldag som numer innebär 
många fler klasskamrater än tidigare, det tycker Rune är roligt. Däremot får 
han vänta lite längre när han behöver hjälp av läraren, eftersom det är fler 
elever i klassrummet. Ibland blir Rune irriterad då barnen pratar och han 
får svårt att koncentrera sig på sitt skolarbete. Då längtar han tillbaka till 
byskolan, där det var tystare i klassrummet. Men när rasten kommer är han 
återigen glad att gå i en stor klass, för det är många kompisar att leka med 
på skolgården. När Rune gick i byskolan var undervisningen i blandform 
och därför bestod klassen av barn som var både ett år äldre och ett år yngre. 
Inga av dessa kompisar umgås han med längre för han har fått många nya 
klasskamrater. Efter skoldagens slut åker Rune hem med bussen och mamma 
möter honom med bilen vid busshållplatsen. Han känner sig ofta trött och 
har ont i huvudet efter skoldagens slut. Efter att ha suttit en stund vid köks-
bordet och ätit mellanmål piggnar han till, hoppar på cykeln och trampar till 
klasskompisen Rasmus, som bor i andra änden av byn. De går ut på prome-
nad med hunden, ser på roliga filmklipp på datorn och cyklar runt i byn och 
i skogen för att göra trick och hopp med cyklarna. När det börjar skymma 
ringer Runes mamma och säger att nu är det dags att komma hem. Rune 

10 Scott 2000 sid. 106-107 
11 Gustafson 2006 sid. 23-26, Gustafson 2011 inledningen. Christensen och James 2000a sid. 
161 
12 Salomonsson 1996 sid. 97-99 
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cyklar en genväg genom skogen och stannar till för att se på en hare som 
skuttar vid ån. När Rune kommer hem påminner mamma honom att göra 
matteläxan, medan hon ställer iordning middagen. Därefter ser familjen på 
tv tillsammans och sedan är det läggdags.   
 
Gunborg 
Gunborgs väckarklocka ringer tidigt på morgonen och hon skyndar sig att 
bli färdig innan den lilla skolbussen kommer och hämtar henne vid vägskälet 
där hon bor. Efter färd med bussen in till lokalsamhället får hon byta till en 
stor buss som tar henne den sista biten till skolan i kommunhuvudorten. 
Gunborg saknar färden till byskolan och tycker att den nya stora bussen är 
besvärande och jobbig med alla äldre barn som hon inte känner. Hon blir 
ofta osäker på var i bussen hon ska sätta sig och vad hon ska svara om nå-
gon börjar prata med henne, för hon vet inte om de pratar för att skoja eller 
för att vara snälla. Idag är dock Gunborg extra glad för hennes nya klass-
kompis Rakel, som hon lärde känna när skolorna slogs samman ska komma 
och hälsa på efter skolan. Mamma har skrivit en lapp som hon lämnade till 
busschauffören i fredags och frågade om kompisen kan få åka med skolbus-
sen hem till byn idag. Man måste alltid lämna lappen minst en dag i förväg 
och Gunborg har längtat efter att få leka med sin nya bästis. Chauffören sa 
att det gick bra och idag ska Rakel komma. Ibland blir Gunborg irriterad på 
chauffören, för så behövde man inte göra när man gick i byskolan, då fanns 
det alltid plats att ta hem kompisar med bussen. Efter skoldagens slut åker 
flickorna hem till byn och leker på Gunborgs rum, de går ut till ladugården 
och tittar på de söta små lammen och leker med kattungarna. Rakel hade 
inte varit till Gunborgs bygd innan de lärde känna varandra och Gunborg 
tycker att det har varit kul att visa henne runt i byn och gå tillsammans till 
lanthandeln och köpa glass. Flickorna har mycket roligt tillsammans och 
båda är förtjusta i hästar och pratar mycket om ridning och brukar läsa i 
ridmagasin och drömma om fina attiraljer att köpa till hästarna. Efter en 
matbit skjutsar Gunborgs mamma flickorna till stallet utanför kommunhu-
vudorten, där båda flickorna rider på måndagar. De ställer iordning sina 
hästar, rider, ryktar hästarna och städar samtidigt som de leker tillsammans. 
Plötsligt hör flickorna hur en bil tutar och de suckar och går ut. Rakels 
mamma har kommit direkt från jobbet för att hämta hem sin dotter. Strax 
därefter dyker Gunborgs mamma upp, som varit och handlat i grannkommu-
nen, medan flickorna ridit. Flickorna säger hej då till varandra och när 
Gunborg kommer hem hjälper hon mamma med matkassarna, duschar, äter 
kvällsmat och går därefter till sitt rum för att göra läsläxan innan hon släck-
er och somnar.  

 
Berättelserna ovan, som är skapade utifrån ett flertal intervjuer, visar att 
Runes och Gunborgs vardag handlar mycket om tid, exempelvis tid för att 
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kliva upp på morgonen. Tid är centralt i vardagen13 och därför kan skolned-
läggningar förstås utifrån ett tidsperspektiv. Vardagen handlar även om hur 
barnen rör sig i lokalsamhället och tillsammans med vem, exempelvis skol-
bussens färdväg och passagerare, därför behöver skolnedläggningar även 
förstås ur ett rumsligt och socialt perspektiv. För att även förstå barns käns-
lor för olika platser, och vad man kan göra på olika platser, genomförs ana-
lyserna här inte endast utifrån ett barnperspektiv utan även från ett tidsgeo-
grafiskt perspektiv, vilket innebär att samspelet mellan tid och rum står i 
fokus. Hur tid och rum i vardagen pusslas samman är något som man tids-
geografiskt kan belysa och den utgör en analysmodell som jag finner rele-
vant för den här studien. Hur den vardagliga tillvaron organiseras ur barnens 
och familjernas perspektiv är en central utgångspunkt för att studera sam-
manhangen för de aktiviteter familjerna genomför, samt när dessa aktiviteter 
äger rum, vem som deltager, och de fysiska och materiella begränsningarna 
som föreligger. Det rör sig i mångt och mycket om hur familjerna lever sina 
liv och de rutiner de skapat i vardagslivet. Den information som formas när 
man studerar rörelsemönster för en hel barnfamilj, visar hur familjemed-
lemmarna nyttjar olika platser och för vilka ändamål.14 Relationen mellan tid 
och rum för att olika projekt ska möjliggöras blir därmed tydlig. Detta illu-
streras exempelvis när barnen beskriver hur lång tid det tar att färdas och 
vilka färdmedel som finns tillgängliga, när de skall träffa kompisar. Avstånd 
och färdsätt styr när och var kompisar kan träffas. Det sociala sammanhanget 
har således en bundenhet till platser vid särskilda tidpunkter. 

Både Gunborg och Rune har olika handlingsutrymmen vid olika tillfällen 
i vardagen. Inom tidsgeografin kallas detta handlingsutrymme, den räckvidd 
en person kan nå i tid och rum, för prisma och visar exempelvis hur långt 
Gunborg maximalt kan färdas för att rida. Räckvidden i Gunborgs prisma 
baseras på vilka möjligheter och hinder, resurser och restriktioner, som finns 
i hennes vardag. I det här fallet gällde det möjligheten att få skjuts med bil 
för att ta sig till stallet. Bilen med förare är en resurs i Gunborgs vardag. Det 
finns samtidigt restriktioner i vardagen, som hindrar eller försvårar aktivite-
ter att äga rum, i detta fall föräldrarnas arbetstider, som gör att Gunborg inte 
alltid har tillgång till skjuts. På det här sättet kan vardagens aktiviteter besk-
rivas och analyseras ur olika individers perspektiv och jag har här valt att 
studera barnens och familjernas. Skolnedläggningarna är inte endast en fråga 
om kommunal ekonomi, skoladministration eller kompetenser. Det rör sig 
även om att få vardagen att gå ihop på ett meningsfullt sätt tillsammans med 
kompisar, familj och fritidsintressen.  

Genom att studera barns och barnfamiljers vardagsliv, före och efter det 
att två byskolor lades ner, har jag fått en inblick i sammanhang där konkreta 
konsekvenser av skolnedläggningar på landsbygden kan belysas. Jag har 

13 Ellegård 2001b 
14 Lenntorp 2003 sid. 3 
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strävat efter att förstå sambandet mellan bygdens rumsliga förändring och 
invånarnas vardagsliv. Att tillbringa tid vid The School of Environment i 
Auckland, Nya Zeeland och träffa forskarlaget som arbetar med skolned-
läggningsfrågor15 har givit mig en inblick i vad andra sammanhang där ned-
läggningar av byskolor äger rum och kan innebära för landsbygdssamhällen 
och invånarnas sociala mönster. De Nya Zeeländska studierna har sin ut-
gångspunkt i politiker, föräldrar och lärare där barnens erfarenheter och upp-
levelser inte artikuleras av dem själva. Barnens perspektiv är för mig avgö-
rande och det avser jag att betona i den här studien.  

Inblicken i barnfamiljernas vardagsliv som ges, när man gör en uppföl-
jande studie, både före och efter det att nedläggningarna implementerades, 
visar hur tiden i skolan och tiden utanför skolan är sammanlänkade. Detta 
kan ge beslutsfattare förståelse för reella effekter av skolväsendets lokali-
seringsmönster samt visa hur politiska beslut kan påverka invånarnas var-
dagsliv och privata sfär.  

En kommun där skolnedläggningar ägt rum är Ydre kommun i södra Ös-
tergötland, där två byskolor lades ner inför skolstarten hösten 2009. I Ydre 
kommun fanns det, vid min studies start, fyra skolor varav två, de i Asby och 
Rydsnäs, var nedläggningshotade. Tidigare har det funnits många fler skolor 
i bygden. Jag vill, med Ydre som exempel, visa på glesbygdsproblematiken 
och platsers föränderlighet. Ydre kommun är en av Sveriges minsta till be-
folkningsantalet, den är ”landsbygden personifierad”, ett traditionellt lands-
bygdssamhälle med stor avfolkning och de problem som det medför. I Ydre 
har jag haft möjlighet att intervjua barn, föräldrar, äldre, engagerade bybor, 
politiker och tjänstemän. Huvudfokus ligger på barnens och barnfamiljernas 
berättelser ur deras perspektiv.   
  

15 Kearns m.fl. 2009 och 2010, Witten m.fl. 2001 och 2007 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt nedläggningen av byskolor 
påverkar barns och barnfamiljers vardagsliv och syn på lokalsamhälle, samt 
att analysera betydelsen av byskolor ur ett vardagsperspektiv. Undersök-
ningsområdet är Ydre kommun. 
 
Med utgångspunkt i syftet blir följande frågeställningar relevanta att söka 
besvara: 

 Hur påverkar skolnedläggningar barns och barnfamiljers sociala 
nätverk, rörelsemönster och fritidsaktiviteter?  

 På vilket sätt påverkar skolnedläggningarna familjernas och bar-
nens känsla för och beskrivning av bygden?   
 

I min studie avser skolnedläggningar det flöde av aktiviteter som diskussion-
en och sedemera beslutet om nedläggning gett upphov till i barnens och 
barnfamiljernas vardag. Det politiska beslutet, protesterna, organisering inför 
eventuell friskoleetablering, oro för bygden, förändrad skolmiljö, nya skol-
upptagningsområden och skolskjutsars sträckning kan därför ses som en del 
av nedläggningsprocessen. Processen av att lägga ned skolor sträcker sig 
även över tid och därför har jag återkommit till intervjupersonerna upp till 
tre gånger för att följa den påverkan nedläggningsbeslutet gett. 

Avgränsningar 
Studien tar hänsyn till när och var undervisning bedrivs, men avser inte att 
undersöka vad den bidrar till pedagogiskt. Utbildningens kvalitet nämns i 
bakgrunden för att ge en överblick till det sammanhang byskolor är en del 
av, exempelvis synen på små skolors styrkor eller påverkan på flyttmönster. 
Utbildningens kvalitet påverkar möjligtvis uppfattningen om skolväsendet 
och därmed resultatet, men jag har inte för avsikt att analysera kvalitetsa-
spekten djupare än så. Det finns ingående forskning om undervisningens 
kvalitet från skolor med små och stora elevgrupper.16 Den typen av litteratur 
har inte varit aktuell att behandla då min studie avser att undersöka effekter 
av främst social karaktär och inte skolresultat.  

Kommunens agerande i skolnedläggningsprocessen beskrivs i syfte att 
klargöra det sammanhang i vilket intervjuerna ägt rum. Det kommunala 
skolnedläggningsbeslutet beskrivs i kapitlet om Ydre. Intervjupersonernas 

16 Exempelvis: Sundell (2002) Är åldersblandade klasser bra för eleverna? En jämförande 
studie av 752 elever i årskurs 2 och 5, Andræ Thelin & Solstad (2005) Utbildning i gles-
bygd – samspel eller konflikt?  
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uppfattning om beslutet berörs i kapitlen som rör intervjupersonernas erfa-
renheter och skolans betydelse för bygden. Hur kommunen motiverat ned-
läggningsbesluten och hur de har agerat är av betydelse för att förstå hur 
beslutet mottagits och hanterats av invånarna. Huvudfokus är dock på barn, 
familjer och deras vardagsliv.  

Min förhoppning är att studien kan bidra till en ökad förståelse för hur 
skolnedläggningar kan påverka barn, barnfamiljer och lokalsamhällen, samt 
hur man kan gå tillväga för att studera skolnedläggningar. Men den kan för-
hoppningsvis även bidra till ökad förståelse för landsbygdsfrågor, kommunal 
planering och vardagslivsforskning, för att se hur vi människor hanterar vår 
komplexa vardag. Genom att använda mig av individ- och familjestudier 
önskar jag studera detaljer om vardagliga beslut och mönster, som annars 
kan vara svåra att få fram.  

Disposition 
Efter det inledande kapitlet ges i kapitel två en beskrivning av studieområ-
det, Ydre kommun och de faktorer som kan ha betydelse för barns föränd-
rade vardagsliv i samband med förändrad skolortslokalisering. Här beskrivs 
även hur skolverksamheten är utformad i Ydre kommun och resultat kring hur 
invånarna har försökt påverka skolväsendets lokalisering, bland annat i form 
av friskoleetableringar. De skolnedläggningar som har skett i bygden besk-
rivs, för att göra det möjligt att förstå den process som har ägt rum både i 
nutid, men även i ett historiskt perspektiv.  

I kapitel tre och fyra beskrivs skolans roll i samhället och ges en översikt 
över relevant nationell och internationell litteratur kring skolnedläggningar 
och byskolor. Där tas teman upp med utgångspunkt i akademiska resultat, 
skolan som nav i samhället, ekonomi och konflikter till följd av politiska 
beslut om nedläggningar. Det kapitlet är ganska omfattande, då jag anser att 
det finns behov för människor runt om på landsbygden att få tillgång till en 
gedigen forskningsöversikt inför att byskolor ska läggas ner.   

I kapitel fem tar jag upp avhandlingens tidsgeografiska ansats med ut-
gångspunkt i centrala begrepp, som jag använder mig av i analysen. Jag har 
valt att presentera hela den tidsgeografiska ansatsen i detta kapitel även om 
vissa delar kan ses som mer inriktade på metodupplägg. Undantaget är en 
beskrivning av dataprogrammet Vardagen 2008 som ges i metodavsnittets 
analys. I kapitel sex diskuteras resonemang och litteratur kring platskänsla 
och lokal identitet. Därefter presenteras barns rumsliga perspektiv där jag 
betonar vikten av att se barn som kompetenta aktörer och att se barn i sitt 
sammanhang.  

Avhandlingens metodik presenteras i kapitel åtta och är indelad i två av-
snitt. Den första delen härrör från den första delstudien jag gjorde som rik-
tade in sig mot familjer. Den andra delen härrör från den uppföljande stu-
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dien, som har riktat in sig specifikt mot barn. Den första innebär att förstå 
sammanhangen för familjers vardag och den andra att förstå barnens vardag-
liga rutiner och sammanhang.  

I kapitel nio och tio sker den empiriska redovisningen som följer studiens 
kronologiska ordning. Här redovisas barnfamiljernas syn på vardagslivets 
organisation, före och efter skolnedläggningarna med tidsgeografiskt base-
rade illustrationer. Efter familjernas beskrivning av skolnedläggningarna, 
beskrivs hur dessa upplevdes av barnen. Just i tidsperioden när nedläggning-
arna skedde, intervjuade jag familjerna. Gruppintervjuer och enskilda inter-
vjuer med barn har jag däremot endast gjort efter det att nedläggningarna har 
ägt rum. Redovisningen berör både barns och familjers vardagslivsmönster 
samt deras syn på sitt vardagsliv.  

I kapitel tio ges avhandlingens slutsatser med utgångspunkt i studiens frå-
geställningar, där resultat från de båda delstudierna diskuteras och vävs 
samman till en slutdiskussion.    
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2. Skolnedläggningar i Ydre  

Barns och barnfamiljers vardag styrs av den bygd där de bor, där de går i 
skola och arbetar. Exempelvis är gränser för skolupptagningsområden avgö-
rande för hur och på vilka tider barnen färdas till skolan. I detta bakgrunds-
kapitel ger en presentation av Ydre kommun, där fyra skolor blev två. Inled-
ningsvis beskrivs undersökningsområdet Ydre för att man skall kunna förstå 
de rumsliga sammanhangen för barnens och familjernas vardagsliv. Därefter 
beskrivs bygdens skolhistorik, skolupptagningsområden samt skolnedlägg-
ningsprocessen 2009.  

Ydre kommun 
Ydre kommun ligger i södra Östergötland (se karta 1). Östergötland kan ses 
som en naturligt avgränsad region som avgränsas av skogsbygder i norr och 
söder, Vättern i väster och Östersjön i öster. Östergötland är även en admi-
nistrativ region i form av ett län med dess olika rättigheter och skyldigheter. 
Ydre kommun har administrativa uppgifter samt är en politisk funktionell 
enhet.17 En bit norr om Ydre kommun ligger Linköping och mer tätbefolkade 
områden. Söder om Ydre, i Småland, ligger tätorterna Nässjö, Eksjö och 
Vimmerby. Västerut ligger Tranås. Ydre är en glesbefolkad mellanbygd. 
Grannarna Boxholms och Kinda kommuner är dock mest glesbygd. Avstån-
det från Österbymo till Rydsnäs är ca 9 km, till Eksjö är det ca 30 km, till 
Tranås ca 30 km, Nässjö ca 45 km och till Linköping ca 80 km. Från Asby 
till Tranås är det ca 20 km och från Rydsnäs till Eksjö ca 25 km.18   

17 Castensson 1994 sid. 43-44, 46 
18 www.eniro.se: avståndsmätning 
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Karta 1. Ydre kommun med omnejd.  
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Karta 2. Församlings- och sockenkarta innan skolnedläggningarna 2009, Ydre 
kommun. (Socken = församling) 

Församlingarna Torpa, Asby, Sund, Västra Ryd, Svinhult och Norra Vi bil-
dade vid studiens inledning Ydre kommun (se karta 2). Centralorten, där 
kommunkansliet är placerat, är Österbymo, som låg i församlingen Sund. Ny 
församlingsindelning genomfördes 2009-01-01. Sunds församling namnänd-
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rades till Sund-Svinhult och utvidgades till att innefatta Svinhults försam-
ling. Torpa församling namnändrades till Norra Ydre och utvidgades till att 
innefatta Asby och Norra Vi.19 Församlingen Västra Ryd, med kyrka i Ryd-
snäs, har inte påverkats av den nya församlingsindelningen.  

Utifrån Statistiska centralbyråns definition bor samtliga invånare i Ydre 
kommun på landsbygden, förutom invånarna i tätorterna Hestra, Rydsnäs 
och Österbymo.20  

Vid årsskiftet 2007-2008  fanns det drygt 1800 hushåll och ca 1200 fri-
tidsbostäder i Ydre, antalet var oförändrat 2014.21 Tabell 1 visar befolknings-
fördelningen i Ydre år 2007.  Där kan man utläsa att majoriteten av invånar-
na bodde på landsbygden.22 År 2013 bodde däremot 1804 invånare på lands-
bygden och 1813 i någon av kommunens tätorter.23  

 
Församling Antal  

invånare  
utanför tätorter  

Tätort,  
större  
lokalsamhälle 

Antal  
invånare i tätorten  
 

Totalt 

Sund  311 Österbymo 853 (882 år 2013) 1164 
Torpa 516 Hestra 477 (468 år 2013) 993 
Västra Ryd 391 (365 år 2013) Rydsnäs 301 (289 år 2013) 692 (654 

år 2013) 
Asby 361 Asby* 181 (174 år 2013) 542 
Norra Vi 209 - - 209 
Svinhult 153 - - 153 
Summa 1941 (1813 år 

2013) 
 1812 (1813 år 

2013) 
3753 
(3626 år 
2013) 

Tabell 1. Fördelning av Ydres invånare mellan församlingar och landsbygd/större 
lokalsamhällen årsskiften 2007-2008 och 201324. 
* Utifrån SCB:s definition klassificeras inte Asby samhälle som en tätort utan som en småort. 

 
Likt många mindre kommuner i Sverige har Ydre en negativ befolkningsut-
veckling. Sedan slutet av 1800-talet har befolkningen drygt halverats, från 
8000 invånare till 2014 års invånarantal på 3617 personer.25  Samtliga delar 
av Ydre kommun avfolkas, dock med rumsliga variationer. Mellan 1990 och 
2007 hade Österbymo och Rydsnäs den största befolkningsminskningen, och 
Hestra och Asby den minsta. Sammantaget avfolkas tätorterna i högre grad 

19 Skatteverket.se Ändringar i församlingsindelning 
20 SCB: s hemsida: www.scb.se. SCB:s definition av tätort är ”sammanhängande bebyggelse 
med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare”. Utifrån SCB:s definition har 
Ydre tre tätorter; Hestra, Rydsnäs och Österbymo. 
21 PM Kommunfakta för Ydre kommun 2008/2009 
22 Ydre kommuns hemsida: www.ydre.se 
23 PM Kommunfakta för Ydre kommun 2014 
24 På grund av tidigare beskriven ändring i församlingsindelning har den statistiska serien 
brutits och jämförelser med år 2013 anges där det är möjligt. 
25 SCB:s hemsida: www.scb.se, PM Kommunfakta för Ydre kommun 2014 
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än landsbygden i Ydre.26 De sista tjugo årens negativa befolkningsuveckling 
visar på en högre mortalitet än nativitet, även utflyttningarna är fler än in-
flyttningarna. Kvinnor och män i åldern 30-34 år har den största benägenhet-
en att flytta till Ydre, med viss övervikt för kvinnor. 

Ungefär hälften av kommunens invånare är i arbetsför ålder, mellan 25 
och 64 år, vilket är något lägre än riksgenomsnittet. Drygt 25 % av kommu-
nens invånare är pensionärer, över 65 år, vilket är något högre än riksgenom-
snittet.27   

Under de senaste tjugo åren har många av Ydres invånare pendlat till ar-
bete utanför kommunens gränser, främst till Tranås och Eksjö. Antalet ut-
pendlare är 786 personer. Motsvarande siffra för pendling till Ydre är 281 
personer.28 Pendlingen till Ydre från andra kommuner sker främst från 
Tranås, men även från Kinda, Eksjö, Boxholm och Nässjö. Arbetspendlingen 
till Ydre har ökat under de sista tio åren. Tranås är tydligt den kommun som 
har mest frekvent pendlingsutbyte med Ydre.29 En fördel för Ydre som gles-
bygdskommun är tillgången till arbetstillfällen och arbetskraft i angränsande 
kommuner. För många invånare är pendling till arbete utanför den egna 
kommunen det enda alternativet till att flytta.  

Den kommunala sektorn är Ydres största arbetsgivare. Det finns drygt 
300 företag i kommunen, varav majoriteten är enmans- eller fåmansbolag.30 

Lantbrukarnas Riksförbund har ca 300 medlemmar och tre lokalföreningar i 
kommunen, vilket avspeglar lantbrukstraditionen som finns i bygden.  

Ydre är med andra ord en kommun med klassisk glesbygdsproblematik, 
där avfolkningen ger minskade skatteintäkter och indragningar i den kom-
munala verksamheten som följd, exempelvis inom skola och barnomsorg.  

Kommunikationer och service 
För att förstå de vardagliga beslut och rörelsemönster som intervjupersoner-
na beskriver i kapitlen nio och tio är det viktigt att få förståelse för service-
utbudet och tillgängligheten i kommunen.  

Det finns två länsvägar i Ydre: nr 131 mellan Tranås och Österbymo, 
samt nr 134 mellan Eksjö och Kisa (se karta 1). Tranås, Kisa och Eksjö har 
lokaltåg, som bland annat ansluter till södra stambanan i Nässjö, knutpunkt 
för exempelvis X2000.31 Det finns inte längre tågtrafik från Eksjö till Ydre 
utan bussar är den kollektivtrafik som erbjuds. Busslinjerna följer länsvägar-
na mot Eksjö, Kisa och Tranås.32 Som kommunikationsmedel är personbilen 

26 Kommunbeskrivning för Ydre kommun 
27 PM Kommunfakta för Ydre kommun 2014 
28 PM Kommunfakta för Ydre kommun 2014 som hänvisar till pendlingsstatistik från 2007 
29 Regionförbundet Östsams statistikdatabas. www.regionfakta.com 
30 Kommun PM Kommunens resurser Projekt ”Hälsa i glesbygd” 2008 och www.eniro.se 
31 Kommun PM Kommunens resurser Projekt ”Hälsa i glesbygd” 2008 
32 Intervju Kristina Dåverhag, skolkanslist/skolskjutssamordnare Ydre kommun 2009-02-03 
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vanlig, Ydre ligger en bra bit över såväl riksgenomsnittet som länsgenom-
snittet beträffande antal personbilar i trafik per invånare.33  

För service av lite högre dignitet reser invånarna i kommunen till någon 
av grannkommunernas större orter. I Österbymo finns det ett centrum med 
livsmedelsbutik, apotek, vårdcentral, bank, hotell, restaurant och systembo-
lag. Det finns även livsmedelsbutik i Rydsnäs och Asby har en lanthandel. 
Av hushållen i Ydre har drygt hälften mindre än 2,5 km till närmsta livsme-
delsbutik34, vilket innebär att de flesta hushåll utanför Österbymo är bero-
ende av personbil för att få vardagen att fungera.  

Skolgång, barnomsorg och fritidsverksamhet  
Som tidigare nämnts fanns det vid studiens början fyra grundskolor i kom-
munen: Asby, Hestra, Rydsnäs och Österbymo. Hösten 2009 hade skolorna i 
Asby och Rydsnäs lagts ner och eleverna hänvisades antingen till skolan i 
Hestra eller till Ydreskolan i Österbymo. I Ydreskolan finns samtliga årskur-
ser från förskola till årskurs nio samt fritidsverksamhet. Hestraskolan hade 
vid nedläggningarna 46 elever från förskola till årskurs fyra samt fritidsverk-
samhet, därefter till årkurs fem samt fritidsverksamhet och läsåret 2015/2016 
till årskurs tre samt fritidsverksamhet. Asby skola hade före nedläggningen, 
läsåret 2008/2009 46 elever från förskola till årskurs fyra samt fritidsverk-
samhet. Rydsnässkolan hade läsåret 2008/2009 43 elever från förskola till 
årskurs fyra samt fritidsverksamhet. Fritidsverksamheterna i Asby och Ryd-
snäs finns kvar efter att skolorna lades ner.35 Av kommunerna i Östergötland 
har Ydre de högsta kostnaderna per elev i grundskolan, inklusive stödåtgär-
der. Kostnaden ligger över riksgenomsnittet, även när det gäller kostnaderna 
per elev i gymnasieskolan.36 Det finns ingen gymnasieskola i Ydre utan ung-
domarna är hänvisade till skolor utanför kommunen.  

Då Ydre är en glesbygd med en stor andel elever boende på landsbygden, 
har kommunen infört ”samlad skoldag” på Ydreskolan. Ett problem i gles-
bygden är att få ihop skolskjutsar till en rimlig kostnad. Därför har såväl 
yngre som äldre elever samma sluttider på dagarna, för att man skall kunna 
samordna skolskjutsarna. Det är främst ett ekonomiskt beslut som ligger till 
grund för den samlade skoldagen, men även pedagogiska aspekter beaktas, 
då fritidspedagogerna träffar eleverna i fritidslokalerna med diverse utrust-
ning och utbildad personal och samverkan ökar mellan skola och fritids-
hem.37 Lärarna för förskoleklasserna och grundskolan delar in klasserna i två 
grupper och låter eleverna alternera mellan fritidshem och skola. Exempelvis 

33 Regionförbundet Östsams hemsida: www.ostsam.se  
34 ibid 
35 Skolkataloger för Ydre kommun för läsåret 2008/2009, Ydre kommuns hemsida: 
www.ydre.se 
36 Regionförbundet Östsams statistiskdatabas: www.regionfakta.com 
37 Intervju Marie Boström, rektor Ydre kommun 2010-05-14 
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kan en klass ha gemensam skolgång fram till klockan tio, därefter går halva 
klassen till fritidshemmet och är där fram till lunch, medan resterande elever 
är kvar i skolan. Efter lunchrasten gör man tvärtom och därefter samlas hela 
klassen innan skoldagens slut. All fritidsverksamhet som sker inom ramen 
för den samlade skoldagen är kostnadsfri för föräldrarna. Hestraskolan arbe-
tar inte med samlad skoldag, då upptagningsområdet i huvudsak utgörs av 
skolans närmaste omgivning, vilket inte kräver långa skolskjutsar.38  

Varje kommun är skyldig att tillhandahålla skolskjutsar till den skola 
grundskoleeleverna blivit hänvisade.39 Varje kommun tar egna beslut om 
regler för skolskjutsar, exempelvis hur långt eleverna ska ha till närmsta 
hållplats för att vara berättigade till skoskjuts. Kommunen betalar skolskjuts 
för de elever som går i kommunala skolor, i vissa fall även för friskoleelever, 
om kostnaden för dessa resor inte blir dyrare för kommunen.40  Det är även 
kommunen som beslutar hur de kommunala skolornas upptagningsområden 
ska utformas.41 

Upptagningsområden  
Under årens lopp har skolornas upptagningsområden i Ydre förändrats i och 
med att skolor lagts ner eller nya kommit till. Upptagningsområdet för re-
spektive skola styrs av elevernas hemvist, men även baserat på hur skol-
skjutsarna går, samt gamla konventioner om att vissa byar tillhör en specifik 
skola.42 Efter nedläggningen 2009 skapade kommunen nya skolupptagnings-
områden för respektive kvarvarande skola (se karta 3 och 4). Samtliga elever 
som gick i Rydsnässkolan har förflyttats till Ydreskolan. Nästan alla elever 
från Asbyskolan har valt Ydreskolan i Österbymo, trots att några av dem 
egentligen hör till Hestraskolans upptagningsområde (se tabell 2).43 

Upptagningsområdena avgränsades utifrån skolskjutskostnader och stor-
lek på skolor för att belasta kommunens ekonomi minimalt.44 Elever har, 

38 Intervju Susanne Lindström, rektor Ydre kommun 2010-05-14 
39 Skollagen SFS 2010:800 10:e kapitlet §32, Förordning om skolskjutsning SFS 1970:340,  
40 Intervju Ellinor Isaksson Larsson, trafikplanerare länstrafiken Norrbotten 2015-10-20, 
Skollagen SFS 2010:800 10:e kapitlet §40. 
41 SFS 2010:800 10:e kapitlet § 30  
42 Intervju Kristina Dåverhag, skolkanslist/skolskjutssamordnare Ydre kommun 2009-02-03, 
2010-05-03. 
43 12 av Asbyskolans elever gick i årskurs fyra och skulle följaktligen ha börjat årskurs fem i 
Österbymo vare sig Asbyskolan lades ner eller inte. Av övriga elever från Asbyskolan blev 13 
elever hänvisade till Hestraskolans upptagningsområde, övriga 20 till Ydreskolan, en elev 
bodde precis på upptagningsområdesgränsen och fick välja skola. Endast en elev från Asby-
skolan har börjat i Hestraskolan på grund av flytt, övriga 33 elever valde att gå i Österbymo, 
oavsett vilket skolupptagningsområde de tillhörde. Läsåret 2014/2015 var det ingen elev från 
före detta Asbyskolans upptagningsområde som valde att gå på Hestraskolan. Källor: Gäl-
lande siffror för läsåret 2009/2010 telefonintervju 2010-05-03 med Kristina Dåverhag, skol-
kanslist och skolskjutssamordnare Ydre kommun. Gällande siffror för läsåret 2014/2015: 
Intervju via mail 2015-06-10 med Anders Sellgren, skolassistent Ydre kommun.  
44 Intervju Rolf Lindahl, skolchef Ydre kommun 2010-05-17 
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enligt skollagen, endast rätt till skolskjuts till och från skolan inom det upp-
tagningsområde de tillhör, om det medför merkostnad för kommunen.45 Tor-
pabarnen, undantaget de som bor i Hestra och i socknens västra delar, har 
tidigare hört till Asbyskolans upptagningsområde (se karta 3). Efter ned-
läggningen delades Torpa socken mitt itu och alla barn norr om gränsen i 
Ramfall kom att höra till Hestraskolan. Gränsen drogs utan hänsyn till tidi-
gare sockengränser.46   
 

Läsår Asby Hestra Rydsnäs Österbymo 

2008/2009 46 46 43 256 

2009/2010 Nedlagd 48 Nedlagd 326 

2014/2015 Nedlagd 54 Nedlagd 313 

Tabell 2. Antal elever i respektive orts skola.47  

De elever som efter nedläggningen tilldelades plats i Hestra, men valde att 
gå i Österbymo, fick från början ombesörja transporten från hemmet till och 
från skolan. Efter viss debatt har kommunen ändrat beslutet, så att eleverna 
nu ges möjlighet att ansluta till skolbussen efter dess ordinarie rutt i byg-
den.48 Många föräldrar skjutsar och hämtar därför barnen vid ”stora vägen”, 
länsväg 131, som går mellan Österbymo och Tranås.  

Upptagningsområdena för fritidsverksamheten kvarstår från före skolned-
läggningen. På grund av platsbrist bedrivs fritidsverksamhet som tidigare i 
Hestra, Asby, Rydsnäs och Österbymo. I Rydsnäs är fritidshemmet lokali-
serat i samma lokaler som innan nedläggningen, i en intilliggande byggnad 
till den tomma Rydsnässkolan. I Asby har fritidshemmet flyttat till en av 
skolbyggnaderna, som byggts om med köksdel.49  
  

45 Skollagen SFS 2010:800 10:e kapitlet § 32 
46 Så vitt jag förstår är det kyrksocken de talar om. Begreppet socken används flitigt av inter-
vjupersonerna.  
47 Skolkataloger för Ydre kommun för läsåren 2008/2009 och 2009/2010, PM Kommunfakta 
för Ydre kommun 2014 
48 Intervju Ann-Britt Gustafsson, skolassistent Ydre kommun 2010-05-03. Intervju Kristina 
Dåverhag, skolskjutssamordnare Ydre kommun 2015-06-24. 
49 Intervju Susanne Lindström, rektor Ydre kommun 2010-05-14 
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Karta 3. Skolupptagningsområden innan nedläggningarna 2009. 
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Karta 4. Skolupptagningsområden efter nedläggningarna 2009.   
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Skolhistorik i Ydre 
Att skolor läggs ner är inget unikt vare sig för Ydrebygden eller 2000-talet. 
Var barnen i Ydre har gått i skola har ändrats över tid (se karta 5 och tabell 
3). 1869 fanns det inom dagens Ydre kommun totalt femton skolor, varav en 
fast, sju ambulerande och sju småskolor. Det fanns åtta skolupptagningsom-
råden; Västra Ryd, Svinhult, Asby, Sund, Torpa, Malexander, Norra Vi samt 
Tidersrum. Då Ydre var en skogsbygd med gles befolkning och dåliga vägar 
var antalet ambulerande skolor vanligare än i angränsande slättbygder. 

På 30-talet fanns det skolverksamhet i de flesta byar, totalt 26 skolor i 
bygden. På 1960-talet genomfördes grundskolereformen vilket innebar att 
många byskolor lades ner och nya moderna skolor byggdes i Asby, Öster-
bymo och Rydsnäs. 1965 upphörde kyrkskolornas verksamhet och på 70-
talet byggdes skolan i det nya villaområdet Hestra.50  Lärarinnan Signe Wixe 
beskriver att det förekom upprörda känslor när klasser splittrades och slogs 
samman i och med att upptagningsområden ändrades vid beslut om nedlägg-
ning.51 Opinionsbildning vid skolnedläggningsprocesser är med andra ord 
ingen ny företeelse i Ydre kommun.   

 

50 Asby skolmuseum  
51 Wixe 1998 sid. 45-46  
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Karta 5. Skolor verksamma i Ydre i slutet på 30-talet.52   

52 Uppgifter insamlade på Asby skolmuseum 2010-06-16. Hestraskolan finns ej med på kartan 
eftersom den öppnades först 1975.  
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 Skola Öppnad Nedlagd Eleverna flyttades till 
1 Torpöns skola (Övrabo) 1882 1960 Torpa kyrkskola 
2 Torpa kyrkskola 1876 1971 Asby kyrkskola 
3 Basarps skola 1908 1969 Torpa kyrkskola 
4 Brostorps skola 1893 1940 Basarps skola 
5 Rakstorps skola 1880 1960 Torpa kyrkskola 
6 Gransbo skola 1911 1961 Asby kyrkskola 
7 Asby kyrkskola, sedermera Asbyskolan 

efter nybyggnad 1965 
Ambulerande 
från 1840, fast 
från 1882 

2009 Hestra- och Ydre-
skolorna 

8 Dämhults skola 1880 1960 Asby kyrkskola 
9 Kalvsved skola 1883 1969 Västra Ryds kyrkskola 
10 Västra Ryds kyrkskola, sedermera Ryd-

snässkolan efter nybyggnad 1969 
Ambulerande 
från 1846, fast 
från 1850 

2009 Ydreskolan 

11 Stora Gallarps skola 1918 1962 Västra Ryds kyrkskola 
12 Lägerns skola 1926 1964 Kalvsveds skola 
13 Brokabo skola 1918 1950  Lägerns skola 
14 Högmåla skola 1881 1952  Norra Vi kyrkskola 
15 Norra Vi kyrkskola 1871 1967 Asbyskolan 
16 Hökhults skola 1886 1951 Norra Vi kyrkskola 
17 Axefallsboda skola 1907 1938 Österbymo skola 
18 Stora Brängs skola 1921 1941 Österbymo skola 
19 Ed skola 1920 1966 Österbymo skola 
20 Hestrahults skola 1908 1942 Österbymo skola 
21 Sunds kyrkskola 1842 1965 Österbymo skola 
22 Österbymo skola, ”Gula skolan” seder-

mera Ydreskolan efter ombyggnad 1999 
1929 I drift  

23 Spakarps skola 1917 1948 Österbymo skola 
24 Svinhults skola 1910 1969 Österbymo skola 
25 Grevekulla skola 1891 1934 Svinhults skola 
26 Mossebo skola 1903 1926 Lägerns skola 

Tabell 3. Skolnedläggningar sedan 30-talet.53  

Skolnedläggningsbeslutet 
I juni 2006 antog kommunfullmäktige en strukturplan som angav att sko-
lorna i Asby och Rydsnäs skulle läggas ner på sikt, om inte elevminskningen 
hejdades.54 Enligt skolchef Rolf Lindahl startade dock skolnedläggnings-
processen vid Asby- och Rydsnässkolan då årskurs sex och därefter årskurs 
fem flyttades till centralorten.55 1997 flyttades samtliga sexor till Öster-

53 Uppgifter insamlade på Asby skolmuseum 2010-06-16, Göransson 1977 och Ydre kommun 
1998 sid. 47 
54 Ydre kommuns yttrande över friskoleansökan, Dnr:31-2009:1039 
55 Intervju Rolf Lindahl, skolchef Ydre kommun 2010-05-17 
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bymo56 och därefter flyttades femorna från Rydsnäs 2006 och från Asby 
2008.57 Ydres kommunchef Pär Fransson beskriver att man hade diskuterat 
skolnedläggningar under många år, men man väntade tills barnkullarna 
minskade så att alla skulle rymmas i Österbymo och Hestras lokaler.58 Sko-
lorna lades alltså inte omedelbart ner, utan fanns kvar en tid som reserv, om 
inflyttningen till bygden skulle öka. När så inte skedde, fattades det formella 
beslutet 2009 och skolorna lades ner hösten 2010, med anledning av vikande 
elevunderlag samt för att minska kostnaderna för grundskoleverksamheten.59 
Mellan läsåren 2002/2003 och 2009/2010 hade elevantalet i kommunen 
minskat med 175 elever, d.v.s. ca 33 %.60  

 Inför det formella nedläggningsbeslutet gjordes tre utredningar. En ut-
redning behandlade följderna av att ta bort en skola, den andra att ta bort två 
skolor och den tredje var att behålla samtliga fyra skolor. Kommunfullmäk-
tige fattade beslutet att behålla skolorna i Hestra och Österbymo med moti-
veringen att det största elevunderlaget fanns på dessa orter, samt noterade att 
Asby- och Rydsnässkolan hade höga lokalkostnader för ett fåtal elever.61 Pär 
Fransson beskriver vidare att Ydre har ett stort pendlingsutbyte med Tranås, 
och att man befarade att föräldrarna skulle ta med sina barn för skolgång i 
Tranås, vilket kunde leda till förödande konsekvenser för Ydres ekonomi. 
Skolan samt barnomsorgen i Hestra uppfattas som strategiskt viktig för ut-
pendlarna, på grund av ortens närhet till Tranås. Föräldrarna hämtar och 
lämnar sina barn i Hestra på väg till och från arbetet, vilket är extra viktigt 
för dem med barn i barnomsorgen, som inte tillhandahåller skolskjuts.62  

Politisk skiljelinje i skolnedläggningsfrågan 
Vid beslutet i kommunfullmäktige, i februari 2009, förelåg två förslag, att 
lägga ner Asby- och Rydsnässkolorna eller att behålla samtliga fyra skolor. 
Vid voteringen fattades beslutet att lägga ned Asby- och Rydsnässkolorna 
med nitton röster mot sex. Resterande sex ledamöter lade ned sina röster.63 

Socialdemokraterna och Kristdemokraterna var eniga om ett tvåskolesystem 
och att därmed lägga ner skolorna i Asby och Rydsnäs. Centerpartiet var 
splittrat i frågan och några centerpartister var för ett treskolesystem med 
nedläggning av Hestraskolan. Det fanns en lokal samverkan mellan Folkpar-
tiet och Miljöpartiet i ”Folk och Miljö”, vilka ställde sig negativa till ned-
läggningarna. Enligt skolchef Rolf Lindahl var det främst politiker från Mo-

56 Intervju Carl Rydberg, rektor Ydre kommun 2010-06-16 
57 Intervju Pär Fransson, kommunchef Ydre kommun 2010-06-16 
58 ibid 2011-01-11 
59 Intervju Rolf Lindahl, skolchef Ydre kommun 2010-05-17 
60 Ydre kommuns yttrande friskoleansökan, Dnr: 31-2009:1039 
61 Intervju Rolf Lindahl, skolchef Ydre kommun 2010-05-17 
62 Intervju Pär Fransson, kommunchef Ydre kommun 2011-01-11 
63 Sammanträdesprotokoll Ydre Kommunfullmäktige 2009-02-23 
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deraterna och Centerpartiet, bosatta i Asby- och Rydsnässkolornas närhet, 
som motsatte sig nedläggningarna.64  

I kommunfullmäktige var, efter 2006 års val, Socialdemokraterna och 
Centern de största partierna, därefter Moderata samlingspartiet, Kristdemo-
kraterna och Folk och Miljö.65 I Ydre samstyrde partierna i kommunpoliti-
ken, vilket innebar att det efter valet 2006 inte fanns något parti i opposition, 
utan alla var representerade i kommunstyrelsen förutom Miljöpartiet, som 
endast hade en insynsplats utan beslutanderätt.66 Inför valet 2010 upphörde 
samverkan i Folk och Miljö, vilket innebar att Folkpartiet och Miljöpartiet 
blev valbara separat.67 

Många intervjupersoner delade uppfattningen att skolnedläggningsfrågan 
skulle komma att påverka utgången av valet 2010. Två nya partier kom in i 
kommunfullmäktige i och med det, Sverigedemokraterna med ett mandat 
och Miljöpartiet med tre mandat. Socialdemokraterna fick oförändrat tio 
mandat, Moderata samlingspartiet ökade med ett mandat till sex, Centerpar-
tiet backade ett mandat till nio och Kristdemokraterna backade två mandat 
till två.68 Det förefaller som att skolfrågan påverkade röstandet till viss del, 
då de tre nya representanterna för Miljöpartiet tidigare hade varit engagerade 
mot kommunens skolnedläggningar. Utfallet av 2010 års val till kommun-
fullmäktige i Ydre blev dock inte fullt så omstörtande som många befarade 
eller hoppades på, som en konsekvens av de genomförda skolnedläggningar-
na.  

Vad hände sedan?  
Socialdemokraterna kom med ett förslag för många år sedan, som de senare 
drog tillbaka. Förslaget gick ut på att ha kvar samtliga skolor i kommunen, 
vilket skulle medföra lite färre barn i skolan i Österbymo. Tanken var att, på 
Ydreskolan, flytta över lågstadieeleverna till mellanstadiedelen och ha barn-
omsorg i lågstadiedelen. Det här förslaget har Framtidsgruppen69 dryftat 
men utan resultat och med skolnedläggningar som följd.70 Kommunchef Pär 
Fransson bekräftar Framtidsgruppens uppfattning att, om samtliga skolor i 
bygden hade behållits, hade dagens behov av nya barnomsorgslokaler i Ös-
terbymo kunnat undvikas.71 Efter skolnedläggningarna var behovet av loka-
ler för barnomsorgen i Österbymo stort och nya lokaler byggdes, vilket har 
skapat stor irritation hos motståndarna. De nya lokalerna berör förskoleverk-

64 Intervju Rolf Lindahl, skolchef Ydre kommun 2010-05-17 
65 Ydre kommuns hemsida: www.ydre.se 2009-01-31 
66 ibid 
67 Intervju Märtha Andersson, företrädare Framtidsgruppen Ydre 2010-04-09 
68 Ydre kommuns hemsida: www.ydre.se 2010-12-15 
69 Framtidsgruppen protesterade mot skolnedläggningarna. För mer ingående beskrivning av 
protestgruppen se sid. 159.  
70 Intervju Märtha Andersson, företrädare Framtidsgruppen Ydre 2010-04-18 
71 Intervju Pär Fransson, kommunchef Ydre kommun 2011-01-11 
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samheten samt familjedaghemmen. Politikerna gav tjänstemännen inom 
skolförvaltningen i uppdrag att ta fram kostnadsförslag. Först planerade man 
att renovera men beslöt att satsa på nybyggnation. De nya lokalerna lokali-
serades i nära anslutning till Ydreskolan, för att möjliggöra ökad samordning 
mellan förskola och skola. Ett argument för lokaliseringen var att om elev-
underlaget minskar, kan de nya lokalerna även nyttjas till fritids- och skol-
verksamhet. Skolförvaltningens budgetförslag för fyra nya lokaler var 19 
miljoner kronor och för fem nya lokaler 22 miljoner.72  Man byggde en för-
skola till kostnaden av 20,5 miljoner kronor. Lokalerna består av fyra avdel-
ningar med möjlighet att ordna en provisorisk femte vid behov, vilket skedde 
läsåret 2014/2015 när barnantalet ökade. Hösten 2015 återgick man till fyra 
avdelningar då ytterligare en ny förskola, med utomhuspedagogisk inrikt-
ning, skapats i kommunhuvudorten Österbymo.73  

Vid de första uppföljande intervjuerna ställde sig många intervjupersoner 
kritiska till huruvida kommunen gjort några besparingar genom skolned-
läggningarna, eftersom om- och nybyggnationer har genomförts. Antalet 
elever per lärare ökade dock från 9,9 till 11,1 mellan 2009 och 2010 vilket 
motsvarade en minskning med fyra tjänster. Ytterligare personal avvecklades 
2012 vilket sänkte kostnader för undervisning, läsåret 2014/2015 var det 9,5 
elever per lärare.74  

Gällande skollokalerna har kommunen önskat avyttra gymnastiksalarna i 
Asby och Rydsnäs till sockenföreningarna på orterna. Rydsnäs har tackat nej 
och Asby har tackat ja. I Rydsnäs har en privat entreprenör köpt samtliga 
skolbyggnader, till marknadsvärde, av kommunen. Skolan består numera av 
lägenheter, kontor, kyrkan hyr ett före detta klassrum för barnverksamhet, 
Rydsnäs samhällsförening hyr den före detta gymnastiksalen, där man har 
inrett ett gym och kommunen hyr lokaler för förskola och fritidshem. 75 För 
barnen innebär det här att Rydsnässkolans skolgård och basketplan, där barn 
brukade vistas under såväl skoltid som kvällstid, numera är byggarbetsplats, 
en trafikerad väg går över skolgården och förskolans uteplats är inhägnad 
med begränsat tillträde för övriga barn.76 

Försäljningen i Asby har skett för en symbolisk summa och i form av 
hembudsavtal, vilket innebär att om sockenföreningen inte klarar av att sköta 
fastigheten går den tillbaka till kommunen.77 En byggnad bestående av två 
lektionssalar diskuterade kommunen att riva, men beslut är i dagsläget inte 
fattat utan huset står tomt. Det har dock pågått en debatt bland kommunpoli-
tikerna huruvida rivning skall genomföras eller inte.78 I en del av Asbyskolan 

72 Intervju Susanne Lindström, rektor Ydre kommun 2010-05-14 
73 Intervju Pär Fransson, kommunchef Ydre kommun 2015-08-03 
74 ibid 
75 ibid 2011-01-11, 2015-07-30 
76 Intervju Bodil Udell företrädare för Framtidsgruppen Ydre 2015-07-31 
77 ibid 2010-04-18 
78 Intervju Pär Fransson, kommunchef Ydre kommun 2015-08-30 
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inhyses kommunens fritidsverksamhet och barnomsorg. För att tillgodose 
behovet av kök för fritidshem och barnomsorg, har ett nytt kök byggts.79 För 
Asby sockenförening har övertagandet av lokalen inneburit mer arbete. Man 
upplevde att övertagandet framtvingades för att undvika rivning av den del 
av skolan som byborna använt som samlingslokal för barngymnastik, julfes-
ter och födelsedagkalas. Efter övertagandet fick sockenföreningen ansvar för 
byggnaden och man har förberett för olika typer av aktiviteter så att verk-
samheten skall gå runt. Man har byggt ett gym, inrett lokalerna och bedriver 
uthyrningsverksamhet av en festlokal.80  

I både Asby och Rydsnäs fick det lokala engagemanget sig en törn när 
skolorna lades ner. Men allt eftersom tiden har gått har eldsjälarna åter börjat 
kämpa vidare i projekt som rör den egna orten. I Asby har några eldsjälar 
varit drivande för att föra bygden framåt, exempelvis genom att organisera 
aktiviteter för barn och vuxna i byn, etablera en inredningsbutik samt ett 
parkprojekt i bycentrum. I Rydsnäs har flertalet byalag slutit sig samman för 
att tillsammans kämpa för bygden genom att upprätthålla diverse lokala ak-
tiviteter. Man har också planer på att bygga en campingplats.81  

Kommunfullmäktiges motiv till skolnedläggningarna har varit att redu-
cera kostnaderna för kommunens skolor. Ekonomin har även varit moti-
veringen för kommunens avslag på samtliga ansökningar för att etablera 
friskolor i såväl Asby som Rydsnäs.82 År 2005 gjorde Sveriges Kommuner 
och Landsting en analys av Ydre kommuns ekonomi i dagsläget och fem år 
framåt. Analysen visade att pengar behövde sparas inom skolverksamheten. 
Kommunen beräknades kunna spara omkring fyra miljoner kronor per år i 
och med skolnedläggningar. Huruvida skolnedläggningar var rätt lösning på 
kommunens ekonomiska problem var något som diskuterades flitigt i kom-
munfullmäktige innan beslut togs.83 År 2010 kunde man se att kostnaderna 
för grundskolan hade sänkts med 8500 kronor per elev och år, vilket innebar 
att ca 2,9 miljoner kronor hade sparats.84 År 2010 genomfördes en liknande 
analys, av SKL, där man kom fram till att det inte skurits ned tillräckligt 
inom skolan. Full ekonomisk effekt av skolnedläggningarna väntades man 

79 Intervju Pär Fransson, kommunchef Ydre kommun 2011-01-11, 2015-07-30 
80 Intervju Märta Andersson, ordförande Asby sockenförening 2015-08-30 
81 Intervju Bodil Udell, företrädare för Framtidsgruppen Ydre 2015-08-30, Intervju Märta 
Andersson, ordförande Asby sockenförening 2015-07-30, 2015-08-30 
82 Intervju Rolf Lindahl, skolchef Ydre kommun 2010-05-17 
83 SKL Analysgruppens dokumentation Ydre kommun powerpointpresentation 2005-10-12, 
Intervju Pär Fransson, kommunchef Ydre kommun 2010-06-16. Beskrivningen av SKL:s 
analys baseras på kommunchefens återberättelse då jag inte har haft tillgång till SKL:s orgi-
nalrapporter.  
84 Kommunen fick kritik från kommunrevisionen på grund av att kostnadskonsekvenserna inte 
följdes upp mer exakt. Kommunchefen Pär Fransson uppger att knappa utredningsresurser 
ligger till grund för detta. Kostnaderna för skola kan dessutom variera år från år exempelvis 
på grund av elever i behov av särskilt stöd. Intervju Pär Fransson, kommunchef Ydre kom-
mun 2015-08-03. I bilaga 1 presenteras en sammanställning över den statistik kommunen 
lämnat till Skolverket avseende kostnader för skolverksamhet.   
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uppnå först 2012, i och med att lokalkostnaderna då skulle minimerats ge-
nom avyttring alternativt rivning. Ytterligare en missbedömd besparing 
gjorde Ydre kommun gällande det antal barn som skulle komma att gå i för-
skola läsåret 2010/2011. Man hade beräknat att starta två förskoleklasser i 
kommunen, en i Hestra och en i Österbymo. Behovet av ytterligare en för-
skoleklass har växt i Österbymo, på grund av ett ökat antal barn, dels genom 
inflyttning och dels genom flyktingmottagning. De kalkylerade besparingar-
na var därmed inte längre relevanta, då kostnaderna för förskolan istället 
ökat.85 

Vid min intervju med Ydres kommunchef svarar han, på frågan vad man 
sparade på genom att lägga ner skolorna i Asby och Rydsnäs: Kostnader för 
personal samt att man slapp investera i byskolornas lokaler eftersom investe-
ringsbehov fanns.86 De fördelar som skolnedläggningarna förde med sig 
ansågs vara: Bättre undervisningssituation och sociala möjligheter för bar-
nen, samordnade lärarresurser och bättre undervisningsmöjligheter för lärar-
na.87 Skolskjutskostnaderna är oförändrade sedan 2005.88  

Under år 2015 genomfördes nästa analys av SKL, avsikten har varit att 
göra analyser med femårsintervaller, dock har kommunens ekonomi förbätt-
ras genom utjämningssystemet som infördes 2014.89 Kommunfullmäktige 
har beslutat att investera i en ny skola i Hestra. Byggnationen kommer att 
genomföras under år 2016 och 2017 med en budget på 30 miljoner kronor. 
Avsikten är att föra ihop skolan med fritidshemmet i Hestra som i dagsläget 
ligger i två separata byggnader med en väg mellan. Istället för att renovera 
kommer man att bygga nytt och målet är att kunna samordna personalresur-
ser, kök och energieffektivisera eftersom skolan idag är uppvärmd med el.90 
Investeringsbudgeten för Hestra har väckt känslor av uppgivenhet hos invå-
nare i Asby. Vid debatten kring tidpunkten för skolnedläggningarna påtala-
des Hestraskolans kostsamma uppvärmning och renoveringsbehov, men man 
upplevde att politiker och tjänstemän ansåg att skolan var fullt duglig utan 
investeringar. Argumenten kring Hestraskolans brister hade förts fram vid 
upprepade möten med politikerna och därför känns dagens investeringsbud-
get bitter och besvikelsen är stor. Känslan av ”Vad var det vi sa?” och upp-
givenhet dröjer sig kvar hos eldsjälarna i protestgruppen. Flera av dem som 
engagerade sig politiskt i och med nedläggningarna har tagit ett steg tillbaka, 
andra har tillkommit.91   

85 Intervju Pär Fransson, kommunchef Ydre kommun 2011-01-11.  
86 Elevkostnader exklusive skolskjutskostnader för Ydre kommun (se bilaga 1) 
87 Intervju Pär Fransson, kommunchef Ydre kommun 2015-08-30 
88 Intervju Kristina Dåverhag, skolkanslist/skolskjutssamordnare Ydre kommun 2015-06-24 
89 Intervju Pär Fransson, kommunchef Ydre kommun 2015-08-30 
90 ibid  
91 Intervju Märta Andersson, ordförande i Asby sockenförening 2015-08-30 
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Sammanfattning 
Ydre kommun kämpar, som många andra glesbygdskommuner, med ett 
minskat och åldrande befolkningsunderlag. Det är en utmaning när skattein-
täkter skall prioriteras och fördelas på service för kommunmedborgarna. 
Målet är att inflyttning, helst av barnfamiljer, skall öka.  

Att skolornas antal skulle minskas i Ydre är en diskussion som pågått un-
der en tid och valet att behålla skolan i Hestra var ett ekonomiskt ställnings-
tagande då kommunala besparingskrav fanns och önskan om ökad 
kostandseffektivitet för skolorganisationen. Att kommunen trots ansträngd 
budget gjort nyinvesteringar i skolan i Österbymo och Hestra har spätt på 
den besvikelse motståndarna till skolnedläggningarna gett uttryck för i sina 
protester. 

Kapitlet har visat hur skolorternas lokalisering har varierat över tid. Det 
har gjort att avstånden för bygdens barn att ta sig till skolan förändrats, så 
även sättet att färdas. Vi ser att pendling är vanligt förekommande, både för 
dem som pendlar till arbeten utanför kommunen, men även för människor 
som arbetspendlar till Ydre. Att röra sig i bygden, för skola, arbete, fritidsak-
tiviteter och socialt umgänge är någonting som sker frekvent i invånarnas 
vardag och en del av livet på landsbygden. De historiska och rumsliga erfa-
renheter, som föräldrar och bybor besitter, är viktiga för att förstå den kamp 
de förde när hotet om nedläggning av skolor aktualiserades.  
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3. Det svenska skolsystemets framväxt 

Alla barn i Sverige omfattas av skolplikt, men så har det inte alltid varit. 
Detta bakgrundskapitel ger en resumé över det svenska skolsystemets fram-
växt och har till syfte att visa hur samhället har påverkat skolans utveckling. 
Texten beskriver reformer som haft avgörande inflytande för barns skolgång 
under olika epoker. En aspekt som genomgående betonas är platsens bety-
delse för utbudet av skolundervisning. En annan viktig aspekt är den offent-
liga skolan i förhållande till etablering av friskolor. Eftersom det fanns för-
slag att etablera friskolor inom mitt undersökningsområde är det någonting 
som både barn och familjer pratat om. Därför behövs en tillbakablick på 
friskolornas framväxt för att förstå sammanhanget för barnfamiljernas argu-
ment, den kommunala debatten och beslutsprocessen.  

Folkskolan infördes genom en kunglig stadga 1842, där det fastslogs att 
det skulle finnas minst en skola och en lärare i varje socken från 1847. Stad-
gan bidrog till att antalet skolor i Sverige ökade markant.92 Skolans lokala 
ledning ansvarade kyrkoherden för tillsammans med skolrådet. Skolväsendet 
organiserades i distrikt som följde kyrksocknarnas gränser.93 Kyrkan var 
huvudman för folkskolan och tillsatte lärare.94 Långa avstånd, obefintliga 
eller dåliga vägar, familjernas kunskap och nytta av skolan95 gjorde att 
många elever gick i skolan sporadiskt eller endast en till två gånger i veckan, 
speciellt vid vinterkyla, samt att det inte fanns krav på att skolundervisning 
skulle ske flera dagar i veckan.96 Från början syftade undervisningen till att 
ge eleverna kunskaper i att räkna, läsa och skriva. Allt eftersom har fler och 
fler ämnen inkluderats i undervisningen, vilket har gjort att skolgången tar 
mer tid. På landsbygden kunde folkskolor ambulera med två-tre månader på 
varje plats. I mitten av 1800-talet undervisades ungefär hälften av landets 
elever i fasta skolor och hälften i ambulatoriska. 1858 kom förordningen om 
småskola, vilket innebar att småskollärare arbetade med förberedande 
undervisning. Den tvååriga småskolan var fristående från folkskolan, som 

92 Edgren 2015 sid. 115 
93 Andersson 1973 sid. 27 
94 Söderbäck 1984 sid. 93 
95 Gerger 1978 sid. 92-99, 121-123. I studier av Locknevi visar Gerger att skolnärvaron skilde 
sig kraftigt åt mellan bygdens familjer. Som exempel gick pojkar fler dagar i skolan än flick-
or. Även familjernas socioekonomiska status samt vilken nytta man ansåg att skolgång med-
förde spelade roll för skolnärvaron. Den främsta orsaken till låg närvaro var dock avstånd till 
skola. Ju längre avstånd till skola, ju färre antal skoldagar per år och barn.   
96 Gerger & Hoppe 1980 sid. 68-69, Gerger 1978 sid. 123, Söderbäck 1984 sid. 85-86 
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omfattade fyra år.97 1882 blev folkskolan obligatorisk för alla barn i Sve-
rige.98 

Skolväsendets utbredning påverkades av vägarnas kvalité och sträckning. 
Under 1900-talet infördes skolskjutsar för elever som hade långt till skolan. 
Från början skedde transporten med häst och vagn för att så småningom ske 
med personbil och bussar.99 Allt eftersom systemet med skolskjutsar byggts 
ut har skolbarnens dagliga reslängd förlängts och en centralisering av skol-
väsendet möjliggjorts. I och med att Sverige har lagstiftad skolplikt lokali-
serades skolor till punkter där tillräckligt elevunderlag fanns.100 

Vid sekelskiftet 1900 fanns skolorna med den mest utvecklade undervis-
ningen i städer och tätorter. Dessa skolor hade högre utbildade lärare och 
mer av åldershomogena grupper än skolorna i glesbygden, där det var van-
ligt att barn i olika åldrar undervisades tillsammans i två eller tre årskullar. 
Stadsskolor ansågs bättre än skolor i glesbygden, som hade åldersblandade 
grupper och ett stort upptagningsområde.101   

År 1930 överfördes ansvaret för folkskolorna från kyrkan till kommuner-
na, där det låg under skolstyrelsen.102 På grund av urbaniseringen och nya 
förvaltningsuppgifter för kommuner genomfördes storkommunreformen 
1952 och kommunblocksreformen 1962-1974. Detta ledde till större kom-
muner och därmed nya administrativa gränser, så även för skolupptagnings-
områdena. Kommunerna skulle ansvara för att tillhandhålla service, exem-
pelvis skola. Med dessa reformer skedde en mycket kraftig nedgång av anta-
let utbildningsorter. Indragningen drabbade främst de minsta skolorna. Drygt 
4000 skolorter försvann från 1949/50 till1968/69, vilket innebär att endast 
drygt 40 procent av skolorna fanns kvar. I de områden som hade drabbats av 
negativ befolkningsutveckling hade även flest skolor lagts ner.103 

Riksdagen beslutade 1962, med en kompletterande reform 1968, att införa 
en enhetlig nioårig grundskola för elever mellan 7 och 15 års ålder. Motivet 
var att sudda ut gränserna mellan sociala grupper, samt ge lika villkor för 
utbildning.104 Sedan slutet av 60-talet arbetar skolan med åldershomogena 
grupper.105 Fram till 1970 präglades skolväsendet av växande enhetlighet och 
successiv centralisering med bland annat byggnation av centralskolor. Från 
mitten av 1970-talet var idealet stora skolenheter.106 1978 inleddes det första 
steget mot skolväsendets decentralisering till kommunerna, genom att den 
lokala förvaltningen fick en större tyngd i till exempel personalärenden. Det 

97 Söderbäck 1984 sid. 85-86 
98 Edgren 2015 sid. 115-116 
99 Söderbäck 1984 sid. 171-172 
100 Gerger 1972 sid. 32-33 
101 Andræ Thelin & Solstad 2005 sid. 45-47 
102 Söderbäck 1984 sid. 93 
103 Gerger 1972 sid. 31, 55, 67, 98 
104 Bennich-Björkman 2002 sid. 52 
105 Enkvist 2001 sid. 139, 142 
106 Andræ Thelin & Solstad 2005 sid. 45-47 
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ekonomiska ansvaret låg fortfarande på staten, men kommunerna fick dispo-
nera medlen fritt inom vissa ramar. 107  

Skolväsendets lokalisering har förändrats i takt med urbaniseringsproces-
sen, då familjer och företag bytt landsbygd mot tätorter och städer. Samtidigt 
har födelsetalen sjunkit, särskilt på landsbygden. På så sätt har bosättningen 
och därmed även skolorterna förändrats till antal och läge.108 Utvecklingen 
har gått mot färre och större enheter, speciellt beträffande grundskolans se-
nare år.109 Kommunaliseringen av skolväsendet 1989 kom efter en tid av 
högljudd kritik mot statlig centralstyrning. Den innebar möjligheter till lokal 
anpassning och minskad statlig reglering, på gott och ont. Ansvaret för 
kommunens skolor, upp till och med gymnasiet, decentraliserades till kom-
munerna.110  

Negativa effekter av kommunaliseringen var främst att problem i skolor 
och kommuner förringades, för att undvika central kritik.111 Det skedde ett 
paradigmskifte, från ett åldersfokuserat synsätt på eleven, till att se den soci-
ala prägeln som avgörande.112 Elevens trivsel, välbefinnande och sociala 
integration fick ett högre värde än traditionell kunskapsinlärning, med större 
betoning av uppmuntran istället för bestraffning.113 

1991 beslutade riksdagen om flexibel skolstart, vilket innebar att elever 
fick möjlighet att börja grundskolan från sex års ålder. Sexårsverksamheten 
var inte obligatorisk, men blev en egen skolform som benämndes ”förskole-
klass”. Förskolornas verksamhet var ett familjestöd för barn som var ett till 
fem år gamla. Målen för förskola och fritidshem var inte relaterade till kun-
skapsfärdigheter utan till sociala förhållningssätt. Förskola, fritidshem och 
grundskola uppmanades till samverkan sinsemellan.114  

När kommunaliseringen infördes kunde skolor få extra statliga medel till 
strukturella merkostnader för antalet elever, barn med utländskt medborgar-
skap, samt för elevernas ojämna rumsliga fördelning. Kommunen beslutade 
själv hur medlen skulle fördelas.115 Idag bekostas skolväsendet till huvudsak, 
69 %, genom skatteintäkter, 14 % genom ett generellt statsbidrag via det 
kommunala utjämningssystemet, 13 % genom avgifter, exempelvis för för-
skola, fritidshem, hyror och arrenden och 4 % genom riktade statsbidrag för 
skolutveckling som kommuner kan beviljas genom ansökningsförfarande.116 
Deltagandet i statsbidragssatsningar skiljer sig mellan landets kommuner där 

107 Rickardsson 1999 sid. 106-107 
108 Gerger 1972 sid. 11 
109 Åberg-Bengtsson 2009 sid. 102 
110 Rickardsson 1999 sid. 108-109 
111 Enkvist 2001 sid. 10 
112 ibid sid. 13-38, Kärrby 2000 sid. 14 
113 Bennich-Björkman 2002 sid. 41, 43 
114 Kärrby 2000 sid. 15-16 
115 Andræ Thelin & Solstad 2005 sid. 64 
116 Siffror för år 2013: Sveriges Kommuner och Landsting Vem betalar vad? Besöksdatum 
2015-08-09 
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glesbefolkade mottager medel i lägre utsträckning än storstadskommuner. 
Exempel på statsbidragssatsningar under år 2014 är matematiklyftet, lär-
lingsutbildning, yrkesförarutbildning, läxhjälp, förstärkt elevhälsa och entre-
prenörskap i skolan.117 Enligt Skolverket och SKL är dock sambandet mellan 
skolans ekonomiska resurser och elevresultat svagt eller obefintligt.118 Där-
emot behövs resurser för elevfokuserande åtgärder, exempelvis specialpeda-
gogiska hjälpmedel, elevvårdspersonal och ombonade miljöer, för att skapa 
ett gott pedagogiskt och socialt klimat på skolan.119  

Mellan 1991 och 2010 har 816120 kommunala skolor stängts helt eller del-
vis vilket utgör 65 procent av alla skolor som varit hotade. Av de nedlagda är 
202 skolor med 99-50 elever, 207 skolor med 49-25 elever och 81 skolor 
med färre än 25 elever.121 Hösten 2014 fanns det 4845 grundskolor, inklusive 
friskolor, i Sverige.122  

Friskolans framväxt 
Som tidigare beskrivits hade kommunerna i stort sett monopol på utbild-
ningsväsendet i Sverige fram till att friskolereformen genomfördes 1992.123 

Den stora majoriteten av elever gick i offentlig skola där huvudregeln var 
närhetsprincipen, det vill säga att gå i den skola som låg närmast bostaden, 
med tydliga upptagningsområden för respektive skola. Valfriheten i att välja 
skola bestod i privata alternativ samt val av bostadsort.124 1992 trädde frisko-
lereformen i kraft, vilket innebar rätt för alla skolor, som godkänts av Skol-
verket, att få ersättning från elevernas hemkommuner, motsvarande 85% av 
den kommunala skolans kostnader per elev. En fristående skola hade med 
andra ord en annan huvudman än kommunen.125 Skolverkets krav för att 
godkänna skolor fokuserade på läroplan, antagningsregler och terminsavgif-
ter. Efter friskolereformen ökade antalet friskoleetableringar.126 Läsåret 
2001/2002 fanns 488 fristående grundskolor och 149 gymnasieskolor, hösten 
2014 fanns det 800 fristående grundskoleenheter och 452 fristående gymna-
sieskolor.127 86 % av grundskolans elever gick i kommunal skola läsåret 
2014/2015.128 I vissa kommuner hade invånarna flera alternativ medan det i 

117 Skolverket 2015  
118 Skolverket 2015, SKL Vem betalar vad? 
119 Sandström 2002 sid 35-36 
120 725 skolor har lagts ner helt och 91 skolor har lagts ner delvis genom att någon årskurs 
lagts ner. Källa: Uba 2015 samt korrespondens med författaren 2015-10-14. 
121 Uba 2015 
122 Skolverkets statistikdatabas. Besöksdatum: 2015-08-03. 
123 Lindbom 2010 
124 Söderbäck 1984 sid. 11, 40, 41 
125 Prop. 1991/92:95 Om valfrihet och fristående skolor 
126 Sandström 2002 sid. 12-13  
127 Skolverkets statistikdatabas. Besöksdatum: 2015-08-03 
128 Skolverkets statistikdatabas Siris. Besöksdatum: 2015-08-03 
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andra saknades alternativ till den offentliga skolan. I dagsläget finns det inga 
friskolor i Ydre kommun, men föräldragruppen Framtidsgruppen Ydre har 
haft planer på att starta friskoleverksamhet, dessa planer är dock nu lagda på 
is. År 2013 hade Östergötlands län 232 grundskolor varav 31 fristående i sex 
av länets 13 kommuner; Valdemarsvik en, Söderköping två, Norrköping 
tretton, Motala tre, Linköping elva, Finspång en.129 Det är alltså de större 
städerna som har störst utbud av friskolor.  

Ägandeskapet för skolor fastslås inte i friskolereformen.130 Reformen har 
medfört en ökad konkurrens mellan skolor, vilket några politiska partier vill 
främja och andra partier vill stävja.131  

En uppföljande undersökning av Sandström studerar varför friskolor kan 
etableras och växa i vissa kommuner. Resultaten visar att antalet friskolor 
samt elevantalet ökar i de kommuner där den kommunala skolan inte anses 
tillräckligt bra, samt där kommunledningen och kommunmedborgarna ställer 
sig positiva till privata etableringar, ibland för att rädda nedläggningshotade 
skolor. När familjer ska välja bostadsort är skolan en faktor som kan spela 
in, en välfungerande skola blir på så sätt en konkurrensfaktor för kommuner 
och orter.132 Konkurrensen mellan skolor leder till hushållning med resurser 
och ifrågasättande av traditionella arbetssätt och rutiner, då det finns risk för 
att elever byter skola. Skolan har förändrats från ett centralstyrt offentligt 
system till ett konkurrensutsatt, där marknadskrafter råder i viss utsträck-
ning.133  

I en studie om fria skolval på landsbygden i England föreligger det en 
skillnad i hur man hanterar skolvalet mellan dem som bott länge i bygden 
och de som har en kortare historik där.134 Nyinflyttade attraherades av den 
lantliga idyllen och av att barnen ska få en god skolgång, vilket associerades 
med mindre skolenheter, en känsla av trygghet och hög lärartäthet, vilket i 
sin tur relaterades till föräldrarnas egna erfarenheter av skolgång. Däremot 
efterfrågades inte vilken skola som helst på landsbygden, utan föräldrarna 
valde den skola som man ansåg passade bäst för barnen. Genom det fria 
skolvalet blir familjerna konsumenter av skola. Skillnaden var slående jäm-
fört med familjer som bott länge i bygden, dessa var lojala med den lokala 
skolan, som låg närmast. Det fanns ett utbrett missnöje över de nyinflyttades 
val att låta barnen gå i mer avlägsna skolor, valet sågs som en brist på lojali-
tet mot den lokala skolan och att man inte värnade om den egna bygden och 
lokalsamhällets överlevnad.135 Detta kom även till uttryck i Ydre där många 
familjer anmälde intresse för friskola.  

129 Skolverkets databas: utbildningsinfo.se Besöksdatum: 2014-06-17.  
130 Prop. 1991/92:95 Om valfrihet och fristående skolor 
131 Sandström 2002 sid. 11-16 
132 ibid sid. 19, 21, 23 
133 ibid sid. 36-39, 43 
134 Walker m.fl.2010 sid. 248 
135 Walker m.fl. 2010 sid. 245, 247, 248 
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Sammanfattning 
Det har skett stora förändringar av skolväsendets rumsliga utbredning och 
antalet skolenheter över tid. För barnen, i ett historiskt perspektiv, var av-
ståndet mellan hem och skola nära sammankopplat med skolgångens omfatt-
ning.136 Skillnaderna i skolornas antal och lokalisering kan ses såväl rumsligt 
som temporalt. Exempelvis präglades landsbygden historiskt av många och 
små skolenheter, medan städerna hade större skolor för fler elever. Skol-
gången kunde därmed skilja sig märkbart för barn beroende på var de bodde. 
Kön, men även familjens socialgruppstillhörighet var av betydelse och barn i 
resursstarkare familjer hade en mer sammanhängande skolgång.137 I ett histo-
riskt perspektiv var antalet skolor som störst före 1940, innan urbaniserings-
graden ökade, kommunreformerna implementerades och centralskolerefor-
men trädde i kraft. Därefter kan man se en minskning av antalet skolor på 
landsbygden samt centralisering. Neddragningarna har skett successivt så att 
främst skolor på perifera orter lagts ner, eller slagits samman med andra 
närliggande skolor.138 Att skola och samhällsprocesser är tätt sammanlän-
kande139 kan ses genom de samhällsförändringar som beskrivits i avsnittet 
och som tydligt påverkat skolväsendets rumsliga utbredning exempelvis 
transportmöjligheter.  
 

136 Gerger & Hoppe 1980 sid. 77-79 
137 ibid sid. 38, 105, 115 
138 Gerger & Hoppe 1980 sid. 52-53, 55, 58-59, 115, Lind & Stjernström 2015  
139 Ku erov  och Ku era 2012 
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4. Skolnedläggningsprocesser på landsbygden  

Avhandlingens samtliga frågeställningar har utgångspunkt i skolnedlägg-
ningar. I detta kapitel presenteras aktuell forskning kopplad till skolnedlägg-
ningsprocesser och det kan ses som en bakgrund för att skapa förståelse för 
olika aspekter av skolnedläggningar så som hur vardagslivet för berörda barn 
och barnfamiljer kan påverkas, exempelvis genom byte från byskolors ål-
dersblandade klasser till större skolenheters åldershomogena klasser, hur 
skolnedläggningsprocesser kan gå till, orsaker till och konsekvenser av ned-
läggningar.  

Kapitlet har fyra genomgående teman. Dels är det frågan om akademiska 
resultat och studiemiljöer, exempelvis genom skillnader mellan stora och 
små skolenheter. En annan aspekt gäller sociokulturella aspekter, som ex-
empelvis berörs när byskolan beskrivs som en samlingspunkt i bygden för 
både vuxna och barn. Det tredje temat, ekonomin, berör aspekter av hur byg-
dens förutsättningar att överleva påverkas om byns skola läggs ner. Det 
fjärde temat rör politiska dimensioner, genom exempelvis den aktivism som 
ofta uppstår vid en nedläggningsprocess. Ämnet diskuteras främst utifrån ett 
ruralt västvärldsperspektiv, där det finns några forskare som är tongivande 
och som bedrivit studier i Norge140, Finland141, Nya Zeeland142 och Eng-
land143. I icke industrialiserade länder kan andra aspekter, exempelvis brist 
på infrastruktur, vara av betydelse för skolväsendets rumsliga organisering. 

En utgångspunkt för avhandlingens frågeställning två, skolnedläggningars 
påverkan på barns och barnfamiljers känsla för och beskrivning av bygden, 
är att byskolan är mer än en plats för undervisning, den är en del av ett lokalt 
sammanhang som bygden utgör. Till exempel har elever i landsbygdsskolor 
mer kunskap om naturen än elever i stadsmiljö,144 detta visar att en skola 
existerar i ett sammanhang:  

Skolan är ingen samhällsinstitution som existerar i ett vakuum. Närmiljön – 
lokal tradition, lokal historia, lokalt näringsliv och socioekonomiska struk-
turer – bestämmer villkoren för skolans tradition och inre miljö. Begreppet 
skolkod brukar användas för att i någon mening beskriva hur de lokala för-

140 Kvalsund 2009 
141 Kalolja m.fl. 2009 
142 Kearns m.fl. 2009 och 2010, Witten m.fl. 2001 och 2007 
143 Heargraves 2009 
144 Skolverkets rapport 110 1996 sid. 86 
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hållandena i upptagningsområdet sätter sin prägel på skolans verksamhet i 
praktiken.145 

 
En viktig komponent i ett levande landsbygdssamhälle är byskolan, där det 
lokala landsbygdssamhället produceras och reproduceras.146 Genom att se på 
skolan i ett lokalt sammanhang kan socio-kulturella och socio-ekonomiska 
strukturer inom skolupptagningsområden visa effekter på studiemiljö och 
akademiska resultat, exempelvis genom att koppla samman betyg med för-
äldrars utbildningsnivå och inkomst. Även ur ett segregationsperspektiv kan 
man se skolans del i ett samhälleligt sammanhang genom de sociala relation-
erna i skolan. Till skillnad mot i stadsområden är dock landsbygden mer 
ekonomiskt heterogen.147  

Vid min studies inledning hade inga skolor lagts ner i Ydre under de sen-
aste åren, däremot hade det politiska nedläggningsbeslutet tagits, återkallats 
och ärendet åter behandlats i kommunfullmäktige. Under studiens gång har 
beslut fattats och byskolorna i Asby och Rydsnäs lagts ner.   

Byskolan, en social knutpunkt  
Samtliga barn och barnfamiljer i en bygd knyts till skolan. Byskolan bidrar 
till att elever och föräldrar integreras och deltar i ett lokalt gemensamt enga-
gemang för barnen och bygden.148 Skolverket betonar också glesbygdsföräld-
rars starka skolengagemang som en styrka hos skolor på landsbygden.149 
Indirekta effekter av skolnedläggningar är minskad social integration, vilket 
i sin tur kan ha negativ hälsopåverkan genom exempelvis isolering. Det finns 
inget substitut för byskolans sociala funktioner och de familjer som drabbas 
hårdast av skolnedläggningar är de med låg inkomst, som avskärmas från 
övriga ortsbor när den sammanhållande länken, skolan, försvinner.150  

När skolan läggs ner, visar Kearns studie att det blir svårare att upprätt-
hålla de sociala nätverken i bygden.151 Vid sidan om det formella syftet att 
undervisa kan byskolan också fylla en social funktion som mötesplats där 
barn, föräldrar och personal träffas. Skolan blir på så sätt byns hjärta där 
människor från bygden möts och social interaktion uppstår.152 En nedlägg-
ning kan därmed påverka tillgången till skola, mötesplats, lokal för aktivite-
ter utanför skoltid och därigenom också den sociala dynamiken i den drab-

145 Skolverkets rapport nr 110, 1996, sid. 74 
146 Kearns m.fl. 2010 sid. 219, 220 
147 Skolverkets rapport 110 1996 sid. 46-49, 75 
148 Witten m.fl. 2001 
149 Skolverket 2000a sid. 46 
150 Witten m.fl. 2001 
151 Kearns m.fl. 2010 sid. 228 
152 Kearns m.fl. 2009 
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bade byn.153 Kearns m.fl studie utgår från i en jordbruksbygd på Nya Zeeland 
med minskande befolkning: 

Small, isolated schools can develop an intimate knowledge of their children 
and their backgrounds, inspire enhanced teacher commitments, and take ad-
vantage of strong community participation and responsibility./…/They had 
smaller class sizes, and were perceived by parents to have a supportive 
´family´ atmosphere that fostered a strong sense of belonging…” 154 

 
Byskolan beskrivs som en informationskanal för vad som sker i bygden och 
hur familjerna mår, samt en plats för sociala kontakter, exempelvis småprat 
mellan bygdens föräldrar vid hämtning och lämning av barn vid skolan. By-
skolornas sociala funktioner kan därmed även ses ur föräldrarnas perspektiv, 
något som även Witten gör.155 En skola kan bidra till känslan av att bo i en 
levande landsbygd, att tillhöra en bygd och dess gemenskap samt till upp-
rätthållandet av sociala nätverk. Huruvida det finns en skola i grannskapet 
påverkar hur man ser på bygden. Byskolorna bidrar till att upprätthålla ett 
inkluderande och sammanhängande samhälle och Kearns resultat visar att 
nedläggningar kan påverka den sociala dynamiken för såväl barn som föräld-
rar i en drabbad glesbygd.156 Detta sker exempelvis genom att elever och 
föräldrar till elever inte får den samhörighet och det umgänge som skolakti-
viteter kan generera i byn, utan måste hitta andra vägar för bysamverkan.157 

Genom skolstängningen uppstår förändringar som berör fler än eleverna och 
deras undervisningsplats. Ofta tas en skola för given innan den hotas av ned-
läggning.158  

Idealbilden, en stor eller liten skolenhet? 
Inledningsvis vill jag nämna att det inte finns någon internationellt vederta-
gen kategorisering för vad som räknas som en liten eller stor skola. Mark-
lund och Kalaoja kategoriserar en byskola som en skola med färre än 50 
elever.159 Stjernström och Lind drar gränsen vid 20 elever.160 Wilson och 
McPake161 kategoriserar små skolor som de med färre än 150 elever. Hargre-
aves drar gränsen vid 100 elever eller färre, för att benämna en skola med 
elever i åldern 5-11 år som liten.162 Enligt Kvalsunds översikt benämns sko-

153 Kearns m.fl.2010 sid. 222, 228 
154 Kearns m.fl.2009 sid. 133 
155 Witten m.fl. 2001 
156 Kearns m.fl. 2010 sid. 222 och Witten m.fl. 2007 
157 Kilpatrick m.fl. 2002 
158 Witten m.fl. 2001 
159 Marklund 2000, Kalaoja m.fl. 2009 sid. 110 
160 Lind & Stjernström 2015 
161 Wilson & McPake 1998 sid. 7 
162 Hargreaves m.fl. 2009 sid. 119 
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lor som små i Norge om de har färre än 90 elever.163 Det är självfallet pro-
blematiskt att det inte finns någon internationell gränsdragning för skolstor-
lekar då jämförelser försvåras. Här har jag därför valt att utgå från respektive 
författares benämning av små respektive stora skolenheter. Den frekvent 
förekommande frågan, huruvida små skolor tillhandahåller lika god utbild-
ning som större, blir därmed komplex att besvara, dels på grund av avsakna-
den av storlekskategorier, men även utifrån resonemang om vad god utbild-
ning innebär. Frågan i sig visar hur den lilla skolan ställs mot större enheter, 
där den lilla skolan ska leva upp till normen av den större. Byskolor har 
många gånger setts som någonting bristfälligt, som sämre än en skola i en 
stad. Synsättet återspeglar en allmän dikotomi kring urbana-rurala miljöer, 
där en byskola ofta bedöms utifrån hur väl den håller måttet mot en större 
skolenhet.164 

Vid jämförelser mellan tätortens skolor med större elevantal och glesbyg-
dens mindre enheter, undersöks skolors likvärdighet baserat på storlek i en 
rapport från Skolverket.  Resultatet visar att skolor existerar i ett samman-
hang, bygden, och att likvärdighet inte enbart kan mätas i antal elever per 
skolenhet. Skolverket beskriver svårigheter att dra paralleller mellan skol-
storlek och likvärdighet, då många faktorer påverkar en skolas förutsättning-
ar för detta.165 Det finns svårigheter att översätta resultat, pedagogiska 
aspekter, undervisningens kvalitet och lärarkompetens mellan små och stora 
skolenheter, då olika förutsättningar råder gällande lärartäthet, tillgång till 
speciallärare och hjälpmedel.166 Det finns en utbredd osäkerhet om huruvida 
små skolor håller samma kvalité som större skolor samt en uppfattning av att 
små skolor är mindre ekonomiskt effektiva än större skolor. Inget av argu-
menten kring kvalité eller ekonomi är allmänt vedertaget.167 Även på Nya 
Zeeland har debatten präglats av fördomar om att små skolor håller lägre 
kvalité än större skolor och detta har motiverat nedläggningar med hänvis-
ning till alla elevers rätt till bra och likvärdig utbildning.168 I en rapport från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) diskuteras skolstorlek och skol-
nedläggningar169 ur ett svenskt generellt perspektiv:  

En av de svåraste frågorna i skolplaneringen är om det finns förutsättningar 
att behålla och vidareutveckla en skola trots att elevunderlaget är svagt och 
kanske vikande. Det finns en rad faktorer att ta hänsyn till: ett bra och utveck-
lande pedagogiskt klimat, formella krav på undervisningens genomförande 
utifrån lagstiftningen, demografiska faktorer, rimliga resvägar, trygghet, sko-
lans roll i den lokala infrastrukturen. Allt detta behöver vägas samman på lo-

163 Kvalsund 2009 sid. 87 
164 Hargreaves m.fl. 2009 sid. 83, Kvalsund 2009 sid. 96 
165 Skolverkets rapport 110 1996 sid. 8, 74 
166 Hargreaves 2008 sid. 82 
167 Åberg-Bengtsson 2009 sid. 106  
168 Kearns m.fl. 2009 sid. 133 
169 I rapporten benämns skolnedläggningar: skolavveckling eller skolsammanslagning  
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kal nivå i en dialog på förtroendemannanivå, med de professionella dvs. lä-
rare och skolledning, med föräldrar och allmänhet.170 

 
SKL beskriver att läroplanens text om rätt till likvärdig utbildning är svårbe-
dömd och har lett till att små skolors undervisning ifrågasätts och används 
som argument vid skolnedläggningar. Övriga argument, som SKL presente-
rar och som används som argument för nedläggningar rör lokaler, elevun-
derlag, elevvårdsinsatser, lärarkompetens, avstånd mellan skola och skolled-
ning, få lärare och elevers brist på sociala möjligheter.171 Genom att låta ele-
ver pendla till större skolor, alternativt låta lärare pendla till landsbygdssko-
lor, kan man lösa problemet med tillgång till lärare med rätt kompetens. 
Exempelvis kan man låta barnen gå några dagar i veckan i en större skola 
och resterande dagar i den lokala byskolan.172   

Andræ och Sohlstad gjorde en undersökning för Myndigheten för Skolut-
veckling och Glesbygdsverket 2005 för att se om elever i glesbygdskommu-
ner missgynnas av den organisation och funktion utbildningsväsendet har. 
Författarna konstaterar att Skolverkets krav på kompetens och expertkun-
skap för utvärdering och utveckling av skolor främst finns i städer och tätor-
ter.173  

I en rapport från Skolverket studeras glesbygdsskolors miljö i relation till 
skolor i urbana miljöer. Skolverket slår fast att glesbygdsskolor har mindre 
omfattning av mobbing, större känsla av trygghet, bättre stämning och är 
mer integrerade i lokalsamhällena.174  Skolor innebär även en socialt sam-
manhållande uppgift, där större skolor är mer socialt segregerande, främst ur 
ett etniskt perspektiv, vilket är en styrka med mindre, lokala, skolenheter.175  

Åldersblandade klasser ansågs tidigare hålla lägre kvalité än åldershomo-
gena. Denna uppfattning saknar dock relevans anser Åberg-Bengtsson176, till 
skillnad mot Sundell som visar motsatsen, att det är en nackdel för barn att 
gå i åldersblandade klasser. Sundells resultat visar att elever som gått i ål-
dershomogena klasser är mindre blyga, har bättre kunskapsutveckling och är 
mer samarbetsvilliga i jämförelse med de barn som haft åldersblandad skol-
gång.177 Råberg slår i sin avhandling fast glesbygdsskolors styrkor i kamrat-
kontakter, skolanpassning, skolprestationer, attityder till skola och skolarbete 
och trygghet i skolsituationen. Resultaten bygger på en studie med 200 ele-
ver med skolgång i blandform på landsbygden i Västerbotten. Såväl skolre-
sultat som attityd till skola och skolarbete var positivare än hos kontroll-

170 Sveriges Kommuner och Landsting 2014 sid.2 
171 ibid sid. 16, 17, 23 
172 Lind & Stjernström 2015 
173 Andræ & Solstad 2005 sid. 53-54 
174 Skolverket 2000a sid. 2-3,26, 46 
175 Dyson & Gallannaugh 2008, Kearns m.fl.2009, 2010, Kvalsund 2000, 2004, 2009  
176 Åberg-Bengtsson 2009 sid. 102 
177 Sundell 2002 sid. 30, 31, 33 
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gruppen, som hade åldershomogen undervisning.178 Att skolresultat inte går 
att knyta till antingen åldersblandad eller åldershomogen undervisning visar 
Andræs avhandling om åldersöverskridande undervisning. Däremot var det 
även i denna studie tydligt, att attityden mot skolan var mer positiv i den 
åldersblandade gruppen.179  

Skolverkets sammanställning visar att eleverna på små skolor presterar 
lika bra skolresultat som elever i övriga landet och att kontakten mellan 
skola och vårdnadshavare är god. För elever med särskilda behov kan gles-
bygdsskolor dessutom många gånger tillhandahålla en bättre studiemiljö och 
ha högre lärartäthet. Nackdelen är att glesbygdsskolor har färre behöriga 
lärare, men ger trots detta adekvat utbildning med betyg på samma nivå som 
riksgenomsnittet. Rapporten visar även att baskunskaperna hos elever som 
börjar gymnasiet inte skiljer sig mellan elever från mindre eller större skolor, 
inte heller mellan urbana och rurala miljöer. Statusskillnader mellan studie-
förberedande och yrkesinriktade program på gymnasieskolor är mindre utta-
lade på landsbygden. Det finns dock en skillnad i att färre elever från gym-
nasiet går vidare till eftergymnasiala studier än riksgenomsnittet. De elever 
som går vidare till eftergymnasial utbildning håller dock samma nivå som 
övriga studenter.180 Skolverket lyfter fram skillnader och likheter mellan 
större och mindre enheter, där de större har sin styrka i ett mer varierat utbud 
av tillvalsämnen, utbildningsutbud och valmöjligheter för elever. De större 
enheterna riktar sig främst mot äldre barn och mindre skolenheter mot lägre 
årskurser.181 Det finns dock inget stöd för att små skolor har sämre resultat än 
större.182 I en jämförande studie mellan små och stora grundskolor konstate-
rar Skolverket: 

Ett viktigt resultat från studien är att inga stora skillnader kan konstateras 
mellan små och stora grundskolor trots mycket skilda förutsättningar. Utbu-
det av valfria ämnen är den enda egentliga skillnaden mellan små och stora 
grundskolor. /…/ Varken studiens empiri eller de båda kunskapsöversikterna 
leder fram till någon slutsats om att en viss skolstorlek kan anses som kvalita-
tivt överlägsen.183 

 
Anledningar till att fler elever går yrkesinriktade program på landsbygden är 
bland annat behov inom den lokala arbetsmarknaden, att det många gånger 
finns ett snävare utbildningsutbud inom den egna glesbygdskommunen samt 
sociokulturella skillnader.184  En svårighet för byskolan, beroende på få invå-
nare på landsbygden, är att variationen i årskullarnas storlek blir extra tyd-

178 Råberg 1979    
179 Andræ 1980 
180 Skolverket 2000a sid. 2-3, 26, 46 Skolverket 1996a sid. 86 
181 Skolverkets rapport 110, 1996 sid. 73-74, 89  
182 Skolverket 1996a 
183 Skolverket 1996b pressmeddelande  
184 Skolverkets rapport 110 1996 sid. 90 
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lig.185 Ytterligare en utmaning för glesbygdsskolor, som Skolverket upp-
märksammar, är att kompetensutveckling för personal leder till högre kost-
nader, i och med de långa avstånden för att kunna tillgodogöra sig fortbild-
ning.186  

Ytterligare en svårighet är brist på utvärderingar och kvalitetsredovis-
ningar som till viss del kan härledas till kompetensluckor hos personalen.187 

Skolverket tar i sin rapport om skolors likvärdighet upp svagheten hos små 
skolor med färre anställda inom elevvården. Dock kan den lilla skolans 
överblickbara miljö, med större social kontroll, snabbare fånga upp problem, 
vilket till viss del kan kompensera för bristen på elevvårdssatsningar. Större 
social kontroll på den lilla skolan medför mindre anonymitet för såväl elever 
som personal. En styrka, såväl som en svaghet, för den lilla skolan är färre 
lärare i undervisningen, vilket bland annat kan innebära mindre variationer i 
undervisningssätt, samt att läraren ofta härstammar från bygden. Fördelar 
med detta kan vara att läraren har en lokal social förankring och kunskap om 
lokal natur och näringsliv medan nackdelar kan vara brist på anonymitet för 
såväl elev, föräldrar som för lärarna själva.188 Att känna eleverna väl beskrivs 
dock främst som en fördel, som skapar trygghet hos samtliga parter. 189  

Byskolan, en historisk och sammanhållande länk för bygden 
Aspekten trygghet berör även pedagogen Skantze, som forskat kring utform-
ningen av skolhus och hur elever relaterar till skolmiljöer. I äldre skolbygg-
nader finns det, för eleverna, en trygghet i att känna samhörighet med vuxna 
som tidigare gått där. Skolbyggnaden tillskrivs ett sammanhang, en histo-
ria.190 Mindre enheter har därför en styrka i sin förankring i bygden 191 och 
beskrivs som symboler för lokalsamhället.192 I ett flertal studier från Nya 
Zeeland193  slår Kearns m.fl fast att byskolan är ett minnesmärke i bygden 
och många relaterar platsen till bygdens historia: … the closure of rural 
schools disconnects communities from their past, shuts down a crucial focal 
point and meeting place for the community, and blocks the paths to other 
resources.194 Byskolornas aktiviteter är ofta väl förankrade i lokala förhål-
landen och traditioner.195 Kvalsund beskriver skolan som dels en del av sam-
hällets välfärdssystem men även dess sociala funktioner för lokalsamhället:  

185 Sveriges Kommuner och Landsting 2014 sid. 16 
186 Skolverket 2000a sid. 3, Skolverket 1996a sid. 84 
187 Skolverket 2000a sid. 12-13, 50, Sveriges Kommuner och Landsting 2014 sid. 17 
188 Skolverkets rapport 110 1996 sid. 85-87, 91 
189 Kearns m.fl. 2009 
190 Skantze 1999 sid. 38, 44. Kearns m.fl. 2010 sid. 227, 231 
191 Skolverkets rapport 110 1996 sid. 8, 32-33 
192 Walker m.fl. 2010 sid. 242, Kearns m.fl. 2009 sid. 136 
193 Witten m.fl. 2001, Witten m.fl. 2007, Kearns m.fl. 2009  
194 Kearns m.fl. 2009 sid. 139 
195 Andræ Thelin & Solstad 2005 sid. 27 
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In Norway, as elsewhere, communities and schools are social units and insti-
tutions for developing, delivering, implementing, and maintaining services 
within the welfare state and can be seen both as instruments for the benefit of 
the nation-state and, at the same time, as an arena for meaningful community 
life at the local level.196  

 
Skolan blir på så sätt en förlängning av det nationella utbildningsväsendet, 
samtidigt som skolbyggnaden fyller en lokal funktion som samlingssal, en 
viktig tillgång i ett samhälle. Skolan har därigenom ett informellt ägarskap i 
lokalsamhället och av dess invånare.197 Bybor känner sig ofta uttalat svikna 
av kommunledningen och skolans roll som viktig mötesplats försvinner.198   

Det nära samarbetet benämns skolans dubbla funktion, då skolan tillhan-
dahåller skolundervisning samt är en samlingspunkt, något som Åbergs av-
handling om hur hem och skola är sammanlänkade visar.199 För många som 
bott i bygden under hela eller större delen av sitt liv utgör skolan en symbol 
för deras ursprung och uppväxt, men också en symbol för ortens framtid.200 

Byskolan har därmed en viktig funktion för det perifera landsbygdssam-
hället, då den ger framtidstro för bygden och en symbios existerar mellan 
skola och lokalsamhälle.201  

Gerger beskriver att byborna upplevt en fysisk förändring i socknen 
Locknevi, nära Vimmerby, då det blev tystare när barnen inte vistades i byn 
dagtid och rörelsen kring skolan i kyrkbyn försvunnit efter mer än 150 år. 
Aktiviteter knutna till det lokala vardagslivet ägde rum vid byskolan, exem-
pelvis den årliga höstmarknaden, där övriga sockenbor deltog och som även 
lockade personer från bygden runtomkring.202 Skolan beskrivs som en viktig 
komponent för utstrålningen av att vara ett levande attraktivt landsbygds-
samhälle och en länk mellan invånare och lokalsamhälle.203  

Byskolan bidrar med identitetsskapande processer till den egna bygden 
och indirekta effekter av nedläggningar är minskad bundenhet till platsen, 
enligt Witten. Platsidentiteten hos barnen kan försvagas, när de inte går i 
skolan i byn. 204 När man istället skjutsar barnen till tätorten för skolgång 
skär man av en sträng till hembygden, som på sikt leder till en svagare 
känsla för den. Det är som att ”stänga en by” när skolan läggs ner, vilket 
leder till att byns attraktivitet kan minska.  

Här kan vi se att byskolan och dess lokaler är en sammanhållande länk 
och en gemensam knutpunkt för bygdens barn och vuxna. Byskolan är inte 

196 Kvalsund 2009 sid. 89 
197 Kearns m.fl. 2010 sid. 232 
198 Kearns m.fl. 2010 
199 Råberg 1979 s. 130-134, 216 
200 Wänström 2013 sid.46 
201 Råberg 1979 s. 130-134, 216 
202 Gerger 1972 sid. 90 
203 Kearns m.fl. 2009 s. 136, Kearns m.fl. 2010 sid. 220, Kvalsund 2009 sid. 89, Möller 2009 
sid. 36-38 
204 Witten m.fl. 2001 
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endast en del av bygdens historia utan även en del av invånarnas historia och 
som påverkar den nutida vardagen genom aktiviteter som äger rum, något 
som är relevant för min studie.   

Den kostnadseffektiva byskolan 
Allt som oftast startar skolnedläggningsprocesser på grund av ett minskat 
befolkningsunderlag, som leder till prioriteringar i den skattefinansierade 
kommunala servicen. I och med att skolorna får färre elever blir lokalerna 
överdimensionerade och ger allt för höga kostnader per elev.205 Direkta ef-
fekter rör ekonomin för byggnader samt personalnedskärningar. 206 Skolor 
läggs ned eftersom de ekonomiska argumenten, samt uppfattningen att ned-
läggningar är kostnadseffektiva, är avgörande och väger tyngre än att främja 
ett lokalsamhälle i ett landsbygdssammanhang.207  

Kilpatrick tar upp de ekonomiska aspekterna för en bygd med skolan 
kvar. Studien visar att en del av skolans inkomster spenderas lokalt genom 
inköp av lokala varor och tjänster, genom löner och genom att personal gör 
av med pengar lokalt.208 En skola är därmed mer än en plats för undervisning, 
den medför ekonomiska fördelar. Skolverket beskriver också skolans roll ur 
ett lokalt företagsekonomiskt perspektiv, eftersom skola och företag är vik-
tiga för varandra på en ort.209 Sveriges Kommuner och Landsting beskriver 
kopplingen mellan ort och skola: 

Bygdens överlevnad är ett frekvent förekommande argument för att behålla 
skolan. Detta gäller i första hand grundskolans tidigare år. Skolans betydelse 
för ett litet samhälle kan vara stor. Det påverkar inte bara viljan för småbarns-
familjer att flytta till orten eller välja att stanna kvar. Inte heller kan man 
bortse från arbetstillfällen som skolan ger. Ju mindre ort desto större effekt: 
klasslärare, ämneslärare, förskolelärare, skolledare, elevvårdspersonal, skol-
måltidspersonal, vaktmästare och fritidshemspersonal.210 

 
I en av de Nya Zeeländska studierna visar man på ekonomiska effekter av 
skolnedläggningar genom minskade investeringar i byar där skolor lagts ner. 
Vid ekonomiska etableringar väljer man hellre en by där skolan finns kvar. 
Skolan är på många sätt en central punkt för en by och nedläggning kan på 
sikt till och med hota bygdens överlevnad. 211  

Kearns beskriver svårigheter att locka inflyttare till en bygd där skolans 
existens är hotad. Resultaten visade att föräldrar inte vill placera sina barn i 

205 Svenska Kommunförbundet 2003 sid. 17 
206 Witten m.fl. 2001 
207 Hargreaves 2009 sid. 87, Åberg-Bengtsson 2009 sid. 101-102 
208 Kilpatrick m.fl. 2002 
209 Skolverket 2000a sid. 46 
210 Sveriges Kommuner och Landsting 2014 sid. 22 
211 Kearns m.fl. 2009 
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en skola som kan komma att stängas. Det uppfattades som negativt för bar-
nens skolgång av många föräldrar, då det skulle kunna leda till att barnen 
kunde tvingas byta skolort, lärare och klasskamrater.212 Det blir en svårhan-
terlig politisk fråga då ekonomi ställs mot lokala intressen. Svenska kom-
munförbundet betonar att skolnedläggningar kan leda till negativa effekter 
på kommunen, då attraktionskraften minskar, vilket ger upphov till minskad 
inflyttning och ökad utflyttning.213 Vanliga argument i debatten är att skol-
nedläggningar orsakar problem med att rekrytera unga familjer till orten och 
att somliga familjer till och med kan välja att flytta bort, för att ge barnen 
skolgång nära hemmet. Detta skulle påverka lokala samhällsförhållanden 
såsom skatteintäkter, utbudet av butiker, samt rekryteringsunderlaget till det 
lokala näringslivet.214  

En dansk studie visar att det inte är skolnedläggningarna i sig som öde-
lägger byar, utan det är byarnas förändrade demografiska struktur innan ned-
läggningarna, med successiv avfolkning och äldre invånare, som orsakar 
såväl skolnedläggningarna som att byarna dör ut. Det finns inget som indike-
rar att skolnedläggningar leder till ytterligare avfolkning eller minskad in-
flyttning. Däremot har de bekymrade byborna allt som oftast uppfattningen 
att byn kommer att dö ut om skolan läggs ner. Samtliga skolor i den danska 
studien lades ner med motiveringen minskat elevunderlag.215 

I en kvantitativ studie har Amcoff undersökt huruvida nedläggningar av 
byskolor orsakar förändrade migrationsmönster i Sverige. Det finns en ut-
bredd uppfattning att byar med omnejd, som drabbats av skolnedläggningar, 
får minskad inflyttning och ökad utflyttning till följd. Studien, baseras på 
befolkningsdata för åren 1990-2004. Den ger inga belägg för att skolned-
läggningar skulle ge upphov till förändrade migrationsmönster. Amcoff un-
dersökte flyttmönster stängningsåret, samt de närmsta åren efter byskolornas 
stängning. Antalet elever som bodde på landsbygden minskade stadigt bero-
ende på urbaniseringsprocessen och minskat barnafödande, inte på grund av 
skolnedläggningar. Studien visar att de stängda byskolorna hade mindre 
elevunderlag än de byskolor som finns kvar. Att byta bostadsort kan vara ett 
stort beslut att fatta och tar några år att genomföra, vilket Amcoff noga un-
derstryker. Efter skolnedläggningar ökar utflyttningen som mest efter 6-8 år, 
hur många som flyttar ut hänger samman med avståndet till närmsta stad.216  
Det är dock svårt att ur ett sådant material tolka resultaten, då man inte vet 
vad som hänt om man inte lagt ner skolorna. Förvisso ställde Amcoff orter 
med nedlagda skolor mot jämförbara orter som fick ha skolorna kvar, men 
det finns många andra flyttpåverkande faktorer som kan spela in, exempelvis 
företagslokaliseringar. Amcoffs studie visar inte hur invånarnas uppfattning 

212 Kearns m.fl. 2010 sid. 225, 229 
213 Svenska Kommunförbundet 2003 förordet 
214 Marklund 2000 sid. 4, 6-7, 13 
215 Egelund m.fl. 2006 
216 Amcoff 2012 
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om bygden kan ha förändrats. I verkligheten kan det vara så att utflyttningen 
avspeglar sig i att en familj i sänder flyttar från den nedläggningsdrabbade 
bygden under lång tid, ofta även en tid innan skolan läggs ner, om den varit 
hotad. Det kan även finnas risk att den lokala debatten kring skolnedlägg-
ningar påverkar både barnafödande och flytt innan själva skolnedläggningen 
kommer till stånd.  

Även i Kina har skolor på landsbygden lagts ner med längre pendlings-
sträckor för eleverna till skolan som följd. Skoldistrikt har slagits samman 
till större enheter, processen benämns School mapping restructure (SMR) 
och är internationellt förekommande. Motiven för skolsammanslagningarna 
är även här kostnadsbesparingar och innebär regionförstoring, i och med att 
de samordnade resurserna i form av skola, lärare och resurser centraliseras 
till större skolenheter.217 Nedläggningarna har lett till lägre kostnader samt 
mer jämställd fördelning av utbildningsresurser, exempelvis att alla barn har 
tillgång till skolbibliotek och utbildade lärare, men med större antal elever i 
varje klass, vilket påverkar elevernas och lärarnas arbetssituation. Det finns 
dock inga statistiskt säkerställda belägg för att SMR har lett till förbättrade 
skolresultat.  

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser visar i sin 
sammanställning Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012 
var skolorter ligger och konstaterar att skolnedläggningar i huvudsak är en 
besparingsåtgärd. Rapporten visar att skolnedläggningar inte är ett isolerat 
glesbygdsfenomen. Även den tätortsnära landsbygden och tätorter är drab-
bade. I tätorter är det främst mindre skolenheter med upp till 50 elever som 
lagts ned.218 I områden som har minskande befolkning är det större risk att 
skolan läggs ned ju högre kostnaden är per elev.219 Jämfört med storstäder 
och tätorter hade glesbygden, tämligen självklart, betydligt högre skolskjuts-
kostnader.220 En vanlig fördom är att små skolor är dyrare i drift än stora 
skolor.221 Svenska Kommunförbundets rapport visar att det generellt finns ett 
högt lokalutnyttjande i centralorterna men däremot ett lokalöverskott i kom-
munernas mer glesbefolkade delar. Detta är en viktig planeringsfråga för 
berörda kommunpolitiker.222 

Nedläggningar är inte endast en besparingsåtgärd utan ger även upphov 
till ökade kostnader.223 Svenska kommunförbundet beskriver att skolned-
läggningar oftast ger följdkostnader för skolskjutsar, investering i ombygg-
nationer och mer personal i den nya skolan. När nedläggningsbeslutet är 

217 Zhao m.fl. 2012 
218 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 2013 
219 Åberg-Bengtsson 2009 sid. 100 
220 Skolverket 2000a sid. 25. Glesbygdens skolskjutskostnad per elev 3370 kronor i jämfö-
relse med storstädernas genomsnittliga skolskjutskostnader 320 kronor per elev.  
221 Hargraves 2009 sid. 83 Marklund 1999 sid. 12-13 
222 Svenska Kommunförbundet 2003 sid. 17 
223 ibid förordet 

 59 

                               



fattat kommer frågan upp om vad som ska ske med skollokalen. Den kan 
hyras ut, säljas, stå tom eller rivas. De två sistnämnda alternativen innebär en 
kostnad, som bör ingå i beslutsunderlag och konsekvensanalys.224 

Ekonomiska konsekvenser av skolnedläggningar rör inte enbart lokal-
samhälle och kommun, även de enskilda familjerna kan påverkas. Beroende 
på möjligheterna att bekosta skolskjutsen, ur såväl ett ekonomiskt som ett 
tidsmässigt perspektiv, innebär att avståndet till skolan har betydelse för 
vissa föräldrar, men inte för samtliga. Möjligheten att kunna välja skola på 
landsbygden blir på så sätt till viss del en klassfråga.225  

I England bromsades skolnedläggningar genom ett politiskt beslut 1990 
samt möjligheter till statliga anslag.226 Även på Nya Zeeland har statliga 
nationella program haft betydande inverkan på beslut om skolnedläggningar 
på landsbygden.227 I Sverige finns det inte något statligt extrastöd för lands-
bygdsskolor i dagsläget. Ett nedläggningsbeslut grundas ofta på ansträngd 
ekonomi i den kommunala utbildningsnämndens budget.228 Skolverket re-
kommenderar införande av statligt stöd för att upprätthålla service i gles-
bygd.229 Assmo och Wihlborg går ett steg längre och förordar en förändrad 
syn på vad som ska tillåtas kategoriseras som resurser i en kommunal bud-
get. Föräldrarnas engagemang och vilja att hjälpa till med diverse sysslor för 
att kunna bibehålla skolan kan, utifrån dagens regelverk, inte tas i beaktande 
när budget eller beslutsunderlag inför skolnedläggningsbeslut beräknas. Si-
tuationen blir på så sätt komplex i och med att kommunens argument och 
strävan efter att spara pengar skulle kunna nås om medborgares ideella ar-
bete beaktades i planering och budgetunderlag. Det finns dolda informella 
resurser, likt ideellt arbete, som inte kommer fram i en kommunal budget, 
som endast fångar formella ekonomiska parametrar. Därför förordar Assmo 
och Wihlborg att informella lokala resurser bör inkluderas i kommunernas 
budget för att möjliggöra upprätthållande av service, så som skolor på lands-
bygden, vilket i sin tur kan påverka ett landsbygdssamhälles överlevnad.230  

Här kan man se diskussionen kring ekonomiska parametrar kring skolned-
läggningar är komplex och rör dels direkta effekter genom besparingskrav 
men även långsiktiga effekter genom migrationsmönster och bygdens attrak-
tivitet. Det här har relevans för min studie när det gäller känsla för och be-
skrivning av bygden samt som en del av diskussionen kring nedläggning av 
byskolor.  

224 Svenska Kommunförbundet 2003 sid. 44, 49 
225 Walker m.fl. 2010 sid. 247, Zhao m.fl. 2012 
226 Ribchester & Edwards 1999 sid. 57 
227 Kearns m.fl. 2009 sid. 134 
228 Lundgren m.fl. 2010 sid. 23-24 
229 Skolverket 2000a sid. 13, 25, 51 
230 Assmo & Wihlborg 2012  
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Skolnedläggningar - ett politiskt beslut på kommunal nivå 
Många är de byskolor som tvingats lägga ner genom åren. År 1997 gjorde 
Glesbygdsverket en undersökning bland Sveriges kommuner, där resultatet 
visade att var femte byskola var nedläggningshotad.231 Fyra svenska kommu-
ners erfarenheter av skolnedläggningar presenterades i en rapport som foku-
serar på lokalresursplanering. Det går att urskilja tre alternativ för en skolas 
vara eller icke vara. Antingen bedrivs skolverksamhet i kommunal regi, eller 
ersätts av skola i privat regi. Det tredje alternativet är att skolan läggs ner.232 
Detta leder i sin tur till en diskussion om att minska antalet skolor. Om en 
nedläggningshotad skola ligger på landsbygden är det mindre sannolikt att 
den läggs ned än om den ligger i tätorts- eller stadsområden.233 

Kommunförbundet ger några handfasta råd till kommuner, där den fram-
tida skolsituationen troligtvis kommer att innebära nedläggningar: 

 - Vikten av att tillåta diskussionerna att ta tid och bearbetas av kommu-
ninvånarna.  

- Lägga fokus på aspekterna kring skolornas kvalité tillsammans med det 
ekonomiska beslutsunderlaget.  

- Beslutsunderlaget bör vara detaljerat och beakta alternativa konsekven-
ser.  

- Man bör titta närmare på om det finns möjlighet till samarbete över 
kommungränser, att basera skoltillhörigheten på rumslig fördelning av elever 
och inte på administrativ tillhörighet.234  

Ytterligare ett råd från SKL är att låta politiker, i ett tidigt skede, föra en 
principiell diskussion kring grundläggande skolfrågor, såsom maximal längd 
på skolskjutsar, lägsta antal elever per skola/klass och maximala elevkostna-
der. Genom att diskutera generellt kan man undgå att fastna i diskussionen 
om en specifik ort.235 Parametrar som rimlig resväg, trygghet och skolans roll 
är dock synnerligen subjektiva för kommunpolitiker att ta ställning till.236 
När beslut väl är fattade är det, enligt Wänström: viktigt att politiska besluts-
fattare offentligt motiverar och ställs till svars för de argument de anför för 
de beslut som fattas.237 Torvald Gerger beskriver spelet bakom många ned-
läggningsbeslut, där möjligheten att behålla byskolor ökar om engagerade 
politiker bor i bygden. 238 För skolpolitikerna finns utmaningar då kommu-
nalpolitiska nämnder i glesbygd generellt har bredare ansvarsområden än i 
städer.239  

231 Marklund 2000 sid. 32 
232 Svenska Kommunförbundet 2003 sid. 41 
233 Taghizadeh 2015 
234 Svenska Kommunförbundet 2003 sid. 42, 49 
235 ibid sid. 39 
236 Sveriges Kommuner och Landsting 2014 sid. 16 
237 Wänström 2013 sid, 50 
238 Gerger m.fl. 1986 sid.1, 16-18 
239 Skolverket 2000a sid. 1, 20 
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I ett av Skolöverstyrelsen beställt FoU-arbete studeras det svenska skol-
väsendets planering på kommunal nivå. Rapporten redogör för en rad fak-
torer som ingår i kommunernas skriftliga beslutsunderlag vid skolenheters 
lokalisering och dimensionering: skolans mål i styrdokument, elevunderlag, 
ekonomi, vägsystem, skolorganisation, barnomsorg samt skolans roll i det 
lokala samhället. Studien ger rådet att i första hand försöka med åldersblan-
dade grupper, samarbeta med barnomsorgen, utlokalisera skolklasser till 
byskolor och lägga ned delar av skolor, innan nedläggningen av hela skolor-
ter aktualiseras.240 Nedläggningsprocessen sker därmed successivt. I lands-
bygdsområden är det vanligt att det finns en större skola per kommun, där 
samtliga årskurser finns representerade och en eller flera mindre skolenheter 
med endast lägre årskurser.241 För de yngre skolbarnen, årskurs 1-3 eller 1-6, 
tillhandahåller kommunen vanligtvis fler skolorter utspridda inom kommu-
nen.242 De mindre skolorna täcks på så sätt in i den större skolans upptag-
ningsområde för högre klasser. I Ydre skedde en successiv utfasning då års-
kurs sex flyttades från byskolorna till kommunhuvudorten, därefter flyttades 
årkurs fem och slutligen lades hela byskolorna ner i Asby och Rydsnäs. Ut-
fasningar kan ha betydelse vid politikernas beslut om att en skola skall läg-
gas ner eller ej, i och med att det totala elevantalet minskar i byskolorna.  

Vid nedläggningen av Backa skola i Hedemora kommun reflekterade po-
litiker och tjänstemän kring alternativa sätt att arbeta med nedläggningar. 
Deras erfarenheter visar att en successiv utfasning av elever inte ledde till 
upprörda känslor i lika hög grad, som när hela skolan lades ner vid en och 
samma tidpunkt. För att genomföra successiv utfasning krävs dock långsik-
tig planering.243  

Att lägga ned skolor i glesbygd är ju inget unikt för Sverige. Kalaoja har 
studerat byskolor i Finland och beskriver att det tidigare fanns en skola i 
nästan varje by, beroende på den tidigare nationella regeln att elever ska ha 
maximalt 5 km mellan hem och skola. I Finland har dock minskande barn-
grupper och ekonomiska förutsättningar sedan slutet av 80-talet lett till ett 
minskat antal byskolor då skolväsendet centraliserats.244  

Att lägga ned byskolor är ett politiskt beslut och baseras i Sverige på 
kommunpolitikernas uppfattning om hur skolväsendet skall organiseras och 
ofta som en konsekvens av ett minskat elevunderlag och besparingskrav. Hur 
nedläggningar kan gå till är av vikt för den här studien för att förstå den dis-
kussion och de protester nedläggningsbeslutet, dess underlag och genomfö-
rande kan ge upphov till. Det är även av betydelse att se att det finns olika 
sätt att hantera nedläggningar på för att förstå argument i skolnedläggnings-
processen. 

240 Gerger m.fl. 1986 sid.1, 16-18 
241 Kov cs 2012 sid. 112, 113 
242 Åberg-Bengtsson 2009 sid. 101-102 
243 Lundgren m.fl. 2010 sid. 43 
244 Kalaoja m.fl. 2009 sid. 109, 110, 114 
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Skolnedläggningars påverkan på val till kommunfullmäktige 
Sedan mitten av 1990-talet har många små skolor även lagts ner i Norge 

på grund av demografiska förändringar samt ett decentraliserat ekonomiskt 
ansvar.245 Hargreaves beskriver hur man däremot behållit skolor i Norge och 
England, för att upprätthålla den lokala politiska makten, man befarar att 
skolnedläggningar annars leder till effekter i nästkommande val.246 

Wänström m.fl. har studerat skolnedläggningars konsekvenser för kommu-
nala valresultat i 46 svenska kommuner vid valen 2006 och 2010. Rapporten 
utgår från den vanligt förekommande uppfattningen att skolnedläggningar 
ger följder på kommunala valresultat. Rapporten visar att så inte är fallet.247 
De förändringar i valresultatet som sågs, med fokus på de två största partier-
na i respektive kommun, gick i huvudsak i linje med förändringar även vid 
valet på riksplanet och kunde således inte vara en politisk konsekvens av 
skolnedläggningar. Inte heller antalet nedlagda skolor, kommunstorleken, 
urbaniseringsgraden eller tidpunkten för nedläggningen, i förhållande till 
mandatperioden, hade någon signifikant betydelse för påverkan på valresul-
tatet.248  Studien redovisar stora skillnader mellan kommuners valresultat, 
speciellt i kommuner som inte lagt ner några skolor under de studerade man-
datperioderna. Majoriteten av kommunerna, där skolor lades ner, hade soci-
aldemokratiskt styre. Rapporten undersöker dock inte de olika partiernas 
ställningstaganden i skolnedläggningsfrågan, utan bara eventuella föränd-
ringar i valresultatet för de två största partierna i respektive kommun.249 Som 
jämförelse kan man däremot se att nedläggning av vårdinrättningar, så som 
akutavdelningar, påverkat nästkommande val, exempelvis genom bildandet 
av lokala sjukvårdspartier.250 Demokratin stärks om politiker är tydliga redan 
innan val till kommunfullmäktige om hur man anser att kommunens skolor 
bör vara organiserade.251 

Motviljan hos politiker, respektive bybor, att lägga ner skolor, har sin 
grund i två olika agendor. För politikerna rör det sig främst om en rädsla att 
förlora mandat i nästkommande val. För byborna handlar det om en rädsla 
för att byskolan skall lägga ned.252 När kommunfullmäktige skall fatta beslut 
om nedläggning finns det tre möjliga utvägar: att nedläggningsförslaget drivs 
igenom, att nedläggningsförslaget inte drivs igenom, att konflikt uppstår i 
väntan på beslut.  

245 Kvalsund 2009 sid. 92 
246 Hargreaves m.fl. 2009 sid. 81 
247 Wänström m.fl. 2012 sid. 14, 20, 28 
248 ibid sid. 18, 23, 24, 26, 28 
249 ibid sid. 7, 21, 31 
250 Taghizadeh & Lindbom 2014  
251 Brorström m.fl. 2013 sid. 20 
252 Lind & Stjernström 2015 

 63 

                               



Lokala konflikter och proteströrelser 
Vid nedläggning av byskolor är det vanligt med lokalpolitiska konflikter och 
lokal mobilisering.253 När byskolan hotas med nedläggning kan det upplevas 
som ett hot mot familjernas vardag: Föräldrarnas emotionella koppling till 
sina barn är ofta väldigt stor och skolan är en central del i barnens vardag-
liga trygghet. Skolnedläggningar utgör därför ofta en oerhört emotionell 
fråga för berörda föräldrar.254 Det kan även upplevas som ett hot mot lokal-
samhället.255 En del i nedläggningsprocessernas komplexitet härrör från 
krocken mellan offentlig praktik, politiska prioriteringar och privata käns-
lor.256 Lundgren har ur ett förvaltningspolitiskt, gräsrots- och sociologiskt 
perspektiv studerat avvecklingen av Backa skola i Hedemora kommun. Vid 
den konfliktfyllda processen var det, liksom i Ydre, en kärngrupp föräldrar 
som företrädde motståndet mot politikernas prioriteringar och nedläggnings-
beslut. Föräldrarna var, likt i Ydre, starkt kritiska till kommunens brist på 
dialog, på tydlig information och på avsaknad av informationsmöten med 
beslutsfattande politiker.257 Liksom i Ydre skapade obesvarade frågor om 
skolskjutsar, splittrade klasser och ny skolort en oro bland majoriteten av de 
drabbade familjerna. Medborgarnas många frågor kan göra det svårt för rek-
torer, förvaltningstjänstemän och politiker att inte kunna tillhandahålla den 
detaljerade information som exempelvis föräldrar efterfrågar. Även eleverna 
vid en skola kan önska att få ta del av information. Barnen vid Backa skola, 
likt barnen i Ydre, beskriver besvikelse över bristen på respons på sina frå-
gor från kommunens skolpolitiker.258  

På södra sidan länsgränsen från Ydre, i Vimmerby kommun, ligger sock-
nen Locknevi där skolnedläggningar skett. Reaktionerna på nedläggningsbe-
slutet i Locknevi blev, så som i Ydre, mycket kraftiga hos ortsbefolkningen. 
Beslutet orsakade demonstrationer och stormöten. Gerger kunde se en di-
stinktion beträffande hur pass engagerade människor var mot nedläggningar. 
Det var främst familjerna med egna jord- och skogsbruk, de som var mer 
bundna till platsen, som tydligt kämpade emot längst. Föräldrar som arbe-
tade utanför socknen, vanligast inne i Vimmerby, reagerade inte lika 
starkt.259  

Ett sätt att kommunicera och nå fram till en demokratiskt förankrad lös-
ning och förståelse för båda parters åsikter är medborgardialog. Svårigheter 
kan dock vara att egenintressen från respektive sida, proteströrelser och 
kommunföreträdare, står i fokus och att målet är att övertyga motståndaren 
om varför ens egna argument är bättre. Medborgardialoger är inte enbart ett 

253 Andræ & Solstad, 2005 sid. 47 
254 Wänström 2013 sid. 46 
255 Kearns m.fl. 2009 sid. 136 
256 Lundgren m.fl. 2010 sid. 20 
257 ibid sid. 7, 20, 27-29 
258 ibid sid. 28-30 
259 Gerger m.fl. 1986 sid. 1, 16-18   
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gynnsamt verktyg för välförankrade lösningar utan kan leda till en förstärkt 
konflikt kring huruvida en skola ska, eller inte ska, läggas ner. Om processen 
varit långvarig, om dialogen uteblivit och om det snarare blir fråga om en 
övertalningskampanj från politiker och tjänstemän, finns det risk för att kon-
flikten förstärks. De mer konstruktiva dialogerna rör hur nedläggningar skall 
organiseras för eleverna och där såväl elever, skolpersonal och tjänstemän är 
delaktiga i samtalen. Ytterligare ett problem som kan uppstå i kommunikat-
ionen mellan protestgrupper och kommunföreträdare rör de värden man ba-
serar sina argument på. Protestgrupper pratar generellt om känslomässiga 
värden, exempelvis trygghet och landsbygdens överlevnad, kommunföreträ-
darna diskuterar å andra sidan utifrån ekonomiska parametrar, så som lokal-
kostnader och budgetplanering.260 Det blir därmed en krock i kommunikat-
ionen och parterna pratar förbi varandra med argument som härrör från olika 
värdedimensioner. Argument kring barnens bästa fördes fram i diskussioner-
na. Politiker talade om ansvar för att ombesörja en så god skolgång som 
möjligt socialt och pedagogiskt som motiv till varför de röstade för nedlägg-
ningar. Även föräldrarna använde sig av argument kring vad som ansågs bäst 
för barnen men utifrån småskalighet, trygghet, närhet och pedagogik. Flera 
politiker anser ”De använde barnen för att få oss att må dåligt” och uppfat-
tade att föräldrarna ombesörjde att barnen ritade teckningar som skickades 
till beslutsfattande politiker. Diskussionerna fördes om barnen och inte med 
barnen.  

I Danmark har Egelund undersökt nedläggningen av 30 skolor på 90-talet 
och identifierat olika typer av landsbygdssamhällen, som påverkar hur skol-
nedläggningar mottas av invånarna, samt klassificerat scenarier vid skolned-
läggningar. Byarnas storlek, befolkningssammansättningen, tillgången till 
service och avståndet till stad/tätort hänger samman med hur skolnedlägg-
ningsbesked mottas av invånarna. I livskraftiga byar finns många barnfamil-
jer, lokala föreningar och ett starkt lokalt engagemang, och byn är uppbyggd 
runt ett gammalt samhälle, som invånarna finner viktigt att bevara. I den här 
typen av byar kommer ofta högljudda protester och bittra känslor till uttryck 
vid ett nedläggningsbesked. Många gånger startas privata skolor som en följd 
av kommunens nedläggning av byskolan. Vid skolnedläggningar i byar som 
inte har särskilt stark livskraft, är reaktionerna inte så högljudda. Invånarna har 
under en längre tid känt att samhället är på väg att dö ut. Det bor få personer i 
byn, främst pensionärer, och många hus står tomma. Den danska studien slår 
fast att styrkan i reaktionerna kring skolnedläggningsbeskeden härrör ur byar-
nas livskraft. 261  

Studier av politisk aktivism mellan 2002 och 2010 i Sverige visar att mot-
ståndsgruppers möjligheter att påverka de politiska nedläggningsbesluten är 
avhängiga motståndarnas politiska tillhörighet. Grupper bestående av perso-

260 Wänström 2013 sid. 43-45, 47-50 
261 Egelund m.fl. 2006 
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ner utan sympatier för ett enskilt parti, har större möjligheter att få gehör och 
kunna påverka. Det är mindre sannolikt att en skola läggs ned om den ligger i 
ett distrikt med många centerväljare, framförallt om Centerpartiet är i majo-
ritet i kommunfullmäktige, då har protestgrupper större möjligheter att på-
verka beslut och stoppa nedläggningar.262  

Kommunförbundets fallstudie visar att många politiker har tagit ett prin-
cipiellt beslut kring framtida skolnedläggningar. Men när det blir fråga om 
ett konkret fall kan det uppstå …en konflikt mellan att följa vissa principer 
och lojaliteten mot människorna i den ort man har band till.263 Utsattheten 
vid missnöjesyttringar för förändringar i skolorganisationen i ett samhälle, 
där alla känner alla, kan vara påfrestande för lokala politiker.264  

Rural people and people in sparsely populated districts tend to be marginal-
ized in many respects. They have to fight for their shops, for keeping public 
and social service, for standards of roads etc. -  the list can easily be length-
ened. However, it seems that nothing comes close to the feelings aroused 
when the small school is under threat.265 

  
Vid hot om nedläggning tog föräldrar, lärare, föreningsrepresentanter och 
politiker i Erdökurt i Ungern en diskussion med kommunledningen, vilket 
resulterade i att skolan blev kvar. Engagemanget och kampen bland byborna 
kan ses som avgörande för bevarandet av skolan och därmed ett viktigt soci-
alt kapital för bygden.266  

Wänström ger åtta råd till kommunföreträdare för hur man minimerar 
konflikter vid skolnedläggningsprocesser:  

1) Låt en person, gärna bosatt utanför kommunen och med starkt stöd hos 
kommunledningen, ansvara för och planlägga skolnedläggningsprocessen.  

2) Se till att det finns ett gediget utredningsmaterial till grund för beslutet. 
Var tydlig i de prioriteringar man gjort för att komma fram till fattande av 
beslut samt resonemang kring alternativa lösningar.267 En lärdom Hedemora 
kommun har dragit av nedläggningen av Backa skola är vikten av saklig 
grund för skolnedläggningsbeslut för att minska oförståelsen från föräldrar-
na.268  

3) Tidpunkten för nedläggningen underlättas om det finns besparingskrav 
eller ekonomisk kris i kommunen.  

4) Lägg ned den skola som så få personer som möjligt engagerar sig i. 
Sträva efter att förankra nedläggningsplanerna hos lärarkåren på den ned-
läggningshotade skolan. 

262 Taghizadeh 2016  
263 Svenska Kommunförbundet 2003 sid. 39 
264 Skolverket 2000a sid. 1, 20 
265 Åberg-Bengtsson 2009 sid. 107  
266 Kov cs 2012 sid. 115-116 
267 Wänström 2013 sid. 40-42 
268 Lundgren m.fl. 2010 sid. 21, 44 
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5) Låt personer med rätt trovärdighet uttala sig om nedläggningsbeslutet 
och dess grund. Det är extra viktigt att nå ut med information för att få stöd 
av de personer i kommunen som inte är engagerade i nedläggningsprocessen.  

6) Håll planerings- och beslutsprocessen kort, särskilt om det finns parter 
vid medborgardialoger som har en stark emotionell koppling till de nedlägg-
ningshotade skolorna.  

7) Förbered föräldrar och elever på nedläggningen och låt dem vara del-
aktiga i hur flytten skall organiseras och skapa trygghet i den nya situation-
en.  

8) Var beredd på att det kan bli konfliktfyllt.269 
 

Det tar lång tid innan besvikelsen och ilskan hos byborna lagt sig efter ett 
nedläggningsbeslut, visar Kearns studie från Nya Zeeland.270 Lundgrens 
studie av Hedemora kommun visar, i likhet med Ydre, att såväl föräldrar 
som elever anpassat sig till den nya skolsituationen och i efterhand kan se 
vissa fördelar med skolsammanslagningarna.271 Genom lokala initiativ före-
kommer det att boende i den nedläggningshotade bygden upprättar frisko-
lor.272  

Kearns beskriver problemen med en nationell utbildningspolicy ur ett Nya 
Zeeländskt perspektiv. På det lokala planet är det en specifik skola och ett 
lokalsamhälle som hotas, men för beslutsfattare på nationell nivå är det rat-
ionalisering i skolväsendet generellt som diskuteras. Ett avstånd finns mellan 
invånarnas lantliga vardagsliv och beslutsfattarnas urbana prioriteringar.273 

Ilskan mot nationella beslutsfattare på Nya Zeeland har varit utbredd. Till 
skillnad mot i Ydre, där de kommunala beslutsfattarna är bosatta i bygden, 
uppstod det på Nya Zeeland en besvikelse bland bybor när de nationella 
beslutsfattarna inte hade någon insikt i rurala jordbruks- och livsförhållan-
den.274 Liksom i Finland och Sverige har en intensiv debatt om skolnedlägg-
ningar ägt rum i media på Nya Zeeland. Motståndet mot skolnedläggningar-
na ledde till diskussioner kring platsers attraktivitet, framtida möjligheter 
och rättighetsaspekter på tillgång till service.275  

Sammanfattning 
Det har under årens lopp skett en rad reformer inom skolväsendet i Sverige 
och internationellt. Efter det att friskolereformen trädde i kraft i Sverige äger 

269 Wänström 2013 sid. 40-42 
270 Kearns m.fl. 2009 
271 Lundgren m.fl. 2010 sid. 7 
272 Andræ & Solstad, 2005 sid. 47 
273 Kearns m.fl. 2010 sid 221, 227 
274 Kearns m.fl. 2009 sid. 137 
275 ibid sid. 136 
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inte kommunerna skolväsendet på samma sätt som innan. Dock har barnen 
och deras familjer fått ökad makt genom att kunna välja i vilken skola bar-
nen skall gå. Detta är någonting som försvåras av landsbygdens långa av-
stånd samt att färre skolalternativ finns att tillgå inom rimligt räckhåll från 
bostaden.  

Hur skolväsendet organiseras rumsligt ger implikationer i barns och barn-
familjers vardagsliv. Det behövs mer kunskap om skolväsendets kopplingar 
till vardagsliv, plats, och lokalt samhälle, vilket denna studie avser att bidra 
med. Den skolforskning som hittills genomförts i Sverige gäller i huvudsak 
skolsystemet med fokus på undervisning, kvalité, ekonomi, organisation och 
segregation. Egelund beskriver vikten av att undersöka skolnedläggningars 
påverkan på det lokala samhället: 

In international educational journals, there are more than 100 references to 
the subject of school closure. Most of these references are concerned with de-
liberations about individual school closures, but few concern the effects on 
the local society. 276 

 
Kvalsunds översikt av norsk skolforskning efterfrågar mer kunskap kring 
kopplingen skola och lokalsamhälle277, samt jämförande forskning mellan 
små och stora skolenheter, forskning som inte färgas av lokala eller nation-
ella intressen. Kvalsund betonar även vikten av att se samband i elevernas 
vardag i och utanför skolan.  Den här typen av forskning har inte varit i fo-
kus, men skolans starka betydelse för bygden går inte att bortse ifrån. De 
sociokulturella aspekterna på byskolor är viktiga och visar att byskolan är 
knuten till en specifik plats och ses som ett nav i lokalsamhället, för såväl 
barn som vuxna.278   

De ekonomiska argumenten är i regel tongivande vid nedläggningsbe-
slut279, men det har satts ifråga om man kan ifrågasätta huruvida man tjänar 
på att lägga ned en skola, med tanke på de följdkostnader som uppkom-
mer.280 Den stora förlusten sker i lokalsamhället, i och med att man förlorar 
de lokala inkomster som byskolan genererat. Förlust av lokala inkomster 
påverkar barn och barnfamiljer boende i bygden. En strategi är att behålla 
lägre årskurser i byskolan och flytta de högre årskurserna till större skolen-
heter.281 På så sätt kan kommuner lösa problem med tillgång till kompetent 
personal, vilket ämnesinriktningar i högre årskurser förutsätter.  

276 Egelund m.fl.  2006 sid. 430 
277 Andra som har uppmärksammat behovet av studier för att visa hur skola och lokalsamhälle 
hänger samman i en lokal kontext är Åberg Bengtsson 2009 sid. 106, Sveriges Kommuner 
och Landsting 2004 sid. 16, Hargreaves m.fl. 2009 sid. 80-81-82, Andræ Thelin & Solstad 
2005 sid. 81 
278 Kvalsund 2009 sid. 147  
279 Lind & Stjernström 2015, Borgström m.fl. (2013) benämner detta för bokslutspolitik när 
fokuseringen på ekonomi prioriteras före deltagardemokratiska värden, sid. 17, 19.  
280 Svenska Kommunförbundet 2003 sid. förordet, 44, 49 
281 Lind & Stjernström 2015 
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Andra frekventa orsaker som anges vid nedläggningar är den kommunala 
ekonomin282, uppfattningen att barn bör ha många klasskamrater sett ur ett 
socialt perspektiv, glesbygdens avfolkning som leder till sviktande elevun-
derlag, undervisningens kvalité och den politiska synen på skolan. Argument 
för att bevara byskolans verksamhet kan vara närhet, små elevgrupper, 
trygghet, samhällsekonomiska faktorer, barnfamiljers inflyttning och att 
bevara en levande landsbygd.  

Det finns inga belägg för att skolresultaten skulle bli sämre för elever som 
gått i mindre skolor. För en glesbygdskommun kan det vara svårt att finansi-
era och organisera åldershomogena klasser i skolor med litet elevantal. 
Många skolor väljer därför att arbeta med åldersblandade klasser.283 Små 
skolors lärandemiljö och lärandestrategier skiljer sig på så sätt från större 
skolor, där elever inte går i blandform och mer specialpedagogiska hjälpme-
del finns att tillgå.284 För min avhandling är det av betydelse att se att det 
finns svagheter och styrkor i både små och stora skolenheter baserat på vilka 
aspekter intervjupersonerna och beslutsfattare väljer att fokusera på. Jag 
anser att sammanhanget för en skola bör betonas och huruvida valmöjlighet-
er till ett skolval finns samt att avstånd till andra skolor är av betydelse. 
Sammanhanget för skolan kan även förstås utifrån elevers uppfattning av sin 
skolgång med utgångspunkt i skolmiljön, färdsätt, färdväg till skolan, rastak-
tiviteter och socialt utbud i klassrummet och på raster.  

Politiska konsekvenser i form av starka proteströrelser och påverkan på 
valresultat är något som många kommunpolitiker befarar, och som kan på-
verka hur man hanterar skolnedläggningsfrågor. Det finns många olika sätt 
för politiker och tjänstemän att arbeta på vid en eventuell nedläggning. 
Grunden är att ta fram ett väl underbyggt beslutsunderlag som skapar förstå-
else för rådande nedläggningshot. En styrka vid en nedläggningsdebatt är att 
involvera och samarbeta med flera aktörer. Det kan vara till hjälp att ta till-
vara den kunskap som barn, föräldrar, skolpersonal, engagerade bybor, poli-
tiker och tjänstemän har om lokala förhållanden, för att hjälpas åt att hitta 
möjliga lösningar. Starka konflikter kan däremot accelerera när politiker 
fattar snabba beslut, dikterar villkor och pekar med hela handen i beslut som 
påverkar medborgarna. Protesterna kan även förstås som att den lokala för-
ankringen har betydelse för människors vardag.  

Även hur kommuner kalkylerar i sina beslutsunderlag kan diskuteras i 
och med att informella resurser inte beaktas, exempelvis föräldrarnas vilja att 
oavlönat hjälpa till med diverse sysslor, så som städning och vaktmästeri, för 
att bibehålla byskolorna. Den kommunala budgeten bygger på formella pos-
ter, där ideellt arbete inte tillåts eller beaktas. För en glesbygdskommun, som 
Ydre, med en ansträngd budget kan oförmågan att tillvarata lokala ideella 

282 Lundgren m.fl. 2010 sid. 23-24 
283 Andræ Thelin & Solstad 2005 sid. 12 
284 Kalaoja m.fl. 2009 sid. 114-115 
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resurser få konsekvenser som skolnedläggningar. Kommunen är tvungen att 
förhålla sig till det existerande nationella regelverket, där ideella arbetsinsat-
ser inte är tillåtna i vare sig budget eller beslutsunderlag.  

En annan aspekt av oron kan vara att kontrollen över vardagsliv och lo-
kalsamhälle flyttas från den egna byn till kommunhuvudorten. Till viss del 
flyttas kontrollen även till riksdagsledamöter i Stockholm genom den skol- 
och glesbygdspolitik som förs och som sätter ramar och anger riktlinjer för 
skolväsendets lokala utformning.  

 70 



5. Vardagens tidsgeografiska mönster 

För att analysera barns och barnfamiljers vardagsliv, samt de förändringar 
som uppstått i samband med skolnedläggningar, kommer jag att använda 
mig av en tidsgeografisk analysmodell. Tidsgeografin har en processinriktad 
ansats och kan ses som ett förhållningssätt, en ontologi, som visar hur jag ser 
på världen.285 Inom tidsgeografin finns det flera centrala begrepp, jag har valt 
att endast beröra dem som jag finner relevanta för att analysera intervjuper-
sonernas vardagsliv i min studie. Begreppen används för att tolka och koppla 
det empiriska materialet med utgångspunkt i sambandet mellan tid och rum 
samt hur människor använder sin tid i vardagen.  

Det tidsgeografiska notationssystemet 
Tidsgeografin utvecklades successivt under 1960- och 70-talen av Torsten 
Hägerstrand och hans forskargrupp vid Lunds universitet. Grundläggande är 
faktorerna tid och rum, att människor alltid finns på en viss plats vid en viss 
tidpunkt. Tidsgeografin är ett förhållningssätt som eftersträvar att synliggöra 
samband mellan händelser i tid och rum och visa hur vardagen är uppbyggd 
och organiseras.286 Olika aktiviteter äger rum på olika platser vid olika tid-
punkter. Tiden är på så vis sammanbunden med rummet. Att kunna närvara 
en viss tid på en viss plats är självklart för att kunna delta i platsbundna akti-
viteter.287 Aktiviteter i vardagen har ofta en utgångspunkt baserat på rutiner i 
tid och rum.288 Att kunna studera dessa rutiner och mönster är en styrka i 
tidsgeografin, något som Hägerstrand beskriver:  

 
Den enskilda dagen har ett generellt intresse därför att för de allra 
flesta människor den ena dagen är den andra lik i en mängd avseen-
den, som speglar fundamentala drag i hela samhällets uppbyggnad.289  

 
Från början var tidsgeografin präglad av att vara ett fysiskt system för att 
beskriva vardagen kvantitativt. Mot slutet av sin livstid formulerade Häger-

285 Ellegård 1990 sid. 1, Wihlborg 2000 sid. 30 
286 Ellegård 1990 förordet, sid. 1 
287 Friberg 1999 sid. 56-57 
288 Friberg 1990 sid. 273 
289 Hägerstrand SOU 1970:14 4:20 
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strand ett mer filosofiskt kvalitativt resonemang för att förklara förändrings-
förlopp.290 Här har jag valt att använda mig av båda dessa delar. Den fysiska 
förklaringsmodellen är tongivande när jag illustrerar och förklarar vardagens 
rutiner genom individbanor och prismor. För att däremot förklara varför 
människors vardag ser ut som den gör använder jag mig av både den fysiska 
och den filosofiska delen. Begreppet avfjärmning tillhör den mer filosofiska 
delen av Hägerstrands terminologi och finns beskrivet i den postumt utgivna 
boken Tillvaroväven. Genom att illustrera och beskriva aktivitetsrum kopp-
las den äldre och nyare tidsgeografin samman.   

Tid 
Tiden är en alltid närvarande dimension, men den kan tolkas på olika sätt. 
Tid som analytisk enhet används här för att förstå de olika intervjupersoner-
nas tidsmässiga resonemang. Familjerna beskriver, likt Berner, vardagens 
rutinartade tidspussel: Att organisera vardagen på ett uppdelat och schematiskt 
sätt är något som människor idag gör nästan automatiskt. Vardagen koordineras 
genom klockor, kalendrar, tidsbudgetar och scheman.291   

Tidsgeografin bygger på en linjär tidsuppfattning292, klocktid, där alla ak-
tiviteter kan mätas exakt i tid. En annan typ av tidsangivelse är uppgiftsori-
enterad tid, som avser den tid man upplever att en uppgift tar att genomföra. 
Utgångspunkten för de tidsscheman som jag ritat med familjerna i den här 
studien är klocktid. 

Friberg illustrerar hur den uppgiftsorienterade tiden för kvinnorna i hen-
nes studie konsekvent var mindre, i jämförelse med den linjära tiden vid 
hushållsgöromål såsom tvätt, städning och disk. Exempelvis upplevde de att 
diskningen tog 20 minuter att genomföra, men baserat på klocktid tog den 40 
minuter.293 Förhållandet kan även vara det omvända, det vill säga att den 
uppgiftsorienterade tiden kan upplevas vara längre än klocktiden. Anled-
ningar till att linjär tid och uppgiftsorienterad tid skiljer sig åt kan vara att 
syssla och tid är nära kopplade till varandra, att kraven kring sysslor och tid 
är nära kopplade till varandra, samt att det repetitiva och välkända i uppgif-
tens moment har en tendens att underskattas, då det inte kräver lika mycket 
uppmärksamhet utan personen kan tänka på annat, samtidigt som sysslan 
utförs.294  

290 Hägerstrand 2009 
291 Berner 2011 sid. 24  
292 Andra tidsuppfattningar är tid som mått och tid som konsekvens. För en detaljerad förkla-
ring av de olika tidsbegreppen läses förslagsvis Ellegård 1998 och kapitlet ”Tidsuppfattning-
ar” i Ellegårds rapport Olikadant (1993) 
293 Friberg 1990 sid. 271 
294 Friberg 1999 sid. 125,126, 180 och Friberg 1990 sid. 267, 270, 271, 313 
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Aktiviteter och projekt 
Aktiviteter är allting vi gör. Flera enskilda aktiviteter som har ett mål, utgör 
ett projekt. En aktivitet kan vara en del i ett omfattande projekt eller i 
mindre, korta projekt. Samma aktiviteter kan ingå i flera projekt beroende på 
i vilken skala projektet studeras. Exempelvis kan aktiviteterna ”promenera 
till busshållplatsen” och ”åka skolbuss” ingå i projektet ”färdas till skolan”, 
som ingår i projektet ”skolgång”. Projektens art styrs dels av överlevnadsin-
stinkt, dels av att tillgodose bekvämlighet, framtidsplaner, drömmar, makt-
utövning eller rörelsefrihet. Projekt kan bestå av kortsiktiga, spontana och 
långsiktiga handlingar.295  

Ett exempel på en faktor som kan påverka de aktiviteter som sker i hem-
met och vardagslivets utformning är storleken på bostaden och den utrust-
ning som finns att tillgå, exempelvis om det finns tv i hemmet. Även den 
mängd tid som familjemedlemmar tillbringar i bostaden har betydelse för de 
aktiviteter som äger rum. Medlemmarna i en familj påverkar på så sätt 
varandras vardag.296 En aktivitet kan även ha en dubbel funktion.297 Exem-
pelvis umgås barnen med sina kompisar, samtidigt som de färdas till skolan. 
Bussresan fyller således såväl en förflyttande som en social funktion och kan 
ses som en kombination av flera pågående projekt. Aktiviteter kan därmed 
tjäna flera syften.  

En kritik mot tidsgeografin är de fysiska presentationerna av individers 
vardagstillvaro, där kvalitén på innehållet av de aktiviteter som äger rum inte 
uppmärksammas.298 Men man kan anta att om kvalitén blir tillräckligt låg i 
förhållande till tidsåtgången och förflyttningsbehovet, som krävs för att ge-
nomföra exempelvis aktiviteten simträning regelbundet, så kommer aktivite-
ten att upphöra. Så länge en aktivitet fortsätter att pågå har utövaren valt att 
ägna tid och möda åt att förverkliga dess genomförande. Beslut som fattas i 
barnfamiljen har ofta sin grund i hela familjens bästa, främst med barnen i 
fokus.299 Exempelvis beskriver mammorna i Tillbergs studie av transporter i 
vardagen hur de stressar för att pussla ihop vardagen med hämtning och 
lämning av barn i skola och på fritidsaktiviteter.300 Ett övergripande projekt, 
livsprojekt, för familjerna är att leva ett så bra liv som möjligt utifrån rå-
dande förutsättningar. 

 

295 Hägerstrand 1993 sid. 29 
296 Lindén 2011 sid. 36-39 
297 Friberg 1999 sid. 164-165 
298 Friberg 1990 sid. 120-121 
299 ibid sid. 263 
300 Tillberg 2001 sid. 158-160 
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Individbana301  
Människor, växter, djur och byggnader, är inte delbara och befinner sig alltid 
på en plats åt gången. Vi rör oss i individbanor från plats till plats och vi 
befinner oss i ständig rörelse i tid och/eller rum.302 Syftet med att synliggöra 
individbanor här är att se hur aktiviteter och projekt fogas in i människors 
vardagsrutiner, för att synliggöra de processer och den komplexitet som in-
nefattas i begreppen tid och rum, exempelvis samhällsförändringar. Att söka 
samband i vardagslivets självklarheter kan uppfattas som något trivialt, som 
betraktar och beskriver vardagens innehåll som en händelsekedja där sam-
manhang synliggörs. Det handlar även om att visa människors aktiviteter i 
den omgivning de är inordnade och vardagens struktur med de faktorer som 
inverkar.303 En del i vardagen som jag berör är sociala mönster. Friberg 
(1998) beskriver hur tidsgeografin förhåller sig till sambanden mellan aktivi-
teter och social samvaro:  

Olika potentiella händelser står på lut för att föras in i verkligheten eller hän-
delserummet, och det är upp till den enskilda individen och hennes omgiv-
ning att avgöra vilka som kommer att äga rum. I det sammanhanget är även 
fördelningen av tid mellan individer en viktig faktor som avgörs av vad en-
skilda individen kan göra i det att den enes tidsanvändning direkt eller indi-
rekt betingar den andres.304 

 
En människas rörelsemönster kan illustreras i form av en individbana som är 
en sammanhängande obruten linje (se figur 1). I ett diagram är tiden y-axeln 
och rummet är x-axeln. Tiden kan ha olika skalor, exempelvis en livstid305, 
ett år eller ett dygn306, rummet kan illustreras av en linje eller ett plan, exem-
pelvis en karta. Individbanan har sin utgångspunkt i botten av diagrammet 
och den obrutna linjen visar hur människan förflyttar sig och var den vistas 
vid en viss tidpunkt.307  

301 I Hägerstrands postumt utgivna bok Tillvaroväven (2009) har han övergått från begreppet 
individbana till trajektoria i syfte att fånga även ickemänskliga rörelsebanor. Hägerstrand 
2009 sid. 96 och Lenntorps diskussion om detta i Lenntorp 2011 sid. 130. 
302 Hägerstrand 1993 sid 30 
303 Friberg 1999 sid. 15, 51 
304 Ibid sid. 52 
305 Hägerstrand benämner detta för livsperspektivets omgivning och saknar yttre gräns då den 
innefattar samtliga platser en individ vistas på under sin livstid. Hur ingående rumsdimens-
ionen illustreras styrs av detaljeringsgraden för individbanan. Hägerstrand SOU 1970:14 4:17 
306 Hägerstrand benämner detta för det dagliga livets omgivning och har en yttre gräns utifrån 
det handlingsutrymme som individen har till sitt förfogande under ett dygn. Hägerstrand SOU 
1970:14 4:17 Handlingsutrymme och gränser beskrivs mer ingående vid beskrivningen av det 
tidsgeografiska begreppet prisma, se sid 77. 
307 Friberg 1990 sid. 111-112 
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Figur 1. Exempel på individbanor (ur Ellegård 1993). Aktiviteten ”gå och handla” 
illustreras. Kunden förflyttar sig mellan bostaden och affären. Handelsmannen vistas 
i affären.308  

Om en individ befinner sig på samma plats, exempelvis hemmet, under en 
dag kommer individens dygnsbana att endast bestå av ett lodrätt streck.309 

Om illustrationen däremot definierar hemmet som flera platser, olika stat-
ioner, exempelvis kök, tvättstuga och sovrum, kommer individbanan att 
flöpa sig mellan dessa stationer. Detaljeringsgraden, inte bara i tid, utan även 
för platser påverkar hur individbanor illustreras.310  

X-axeln i figur 1 visar de platser, eller med Hägerstrands terminologi, 
stationer eller noder, där aktiviteter äger rum. Den kan även visa sociala 
mötesplatser. Möjligheten att mötas i tid och rum måste finnas för att en 
fysisk träff skall kunna genomföras.311  

En individbana kan även visa vilka aktiviteter som utförs vid en viss tid-
punkt, om x-axeln representeras av aktiviteter. Aktiviteternas detaljerings-
grad beror, på samma sätt som tiden, på valt fokus, exempelvis om dia-
grammet ska representera en timme, ett år eller en livstid.312 Tidsgeografins 
notationssystem kan dock missa aktiviteter, baserat på detaljeringsgrad och 
kategorisering. Exempelvis kan ett barn stanna till på sin cykeltur på vägen 
till skolan och leka med en kompis en stund. Cykelturen kategoriseras som 
förflyttning och leken som en social aktivitet. Detaljeringsgraden i aktivi-
tetsbeteckningar styr, om båda sekvenserna av aktivitet omnämns och som 
dessutom kan ligga till grund för hur förflyttningar sker rumsligt.  

För att utföra aktiviteter krävs att människans möjligheter, tid och plats 
länkas samman, exempelvis att joggingspåret inte ligger flera mil bort och 
tar tid att köra till, för att hinna springa, köra hem och sen hinna i tid till 
arbetet. Eftersom en aktivitet följs av en annan aktivitet krävs att dessa plan-

308 Ellegård 1993 sid. 14 
309 Lenntorp 1976 sid. 12, Förteckning över tidsgeografiska grafer sid.106-108 i Hägerstrand 
2009. 
310 Hägerstrand SOU 1970:14 4:17 
311 Lenntorp 2003 sid. 3 
312 Ellegård och Nordell 1997 sid. 32 
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eras och passas ihop för att genomföras. Till exempelvis måste pendlaren 
starta sin färd lite tidigare för att hinna genomföra både sin resa och tankning 
av bilen. Människan måste anpassa sina aktiviteter som berörs av verksam-
hetsorganisationers öppettider. Exempelvis måste lämning och hämtning 
från förskolan passa ihop med förskolans öppettider.313 Tillgång till färdme-
del, avstånd och tidsanvändning avgör hur familjer pusslar ihop vardagen, 
något som Tillberg visar.314 

I min studie undersöks vad skolan betyder för uppfattningen av platsen, 
samt i människors vardag. Skolan är en station för barn men även för föräld-
rar och syskon. Barnens station måste föräldrarna anpassa sig till, exempel-
vis genom att följa tiderna i skolan. Skolan är ett moment i att ordna sin var-
dag. Individbanor visar aktivitetssekvenser för hur tid och rum används och 
är sammanlänkade i ett vardagssammanhang. 

 

Nu-linje 
Det som redan har skett kan illustreras genom individbanor fram till punkten 
för nuet, nu-linjen (se figur 2). Där upphör individbanorna eftersom dessa 
visar skeenden som har ägt rum, det som redan har inträffat.315  

 
 
Figur 2. Nu-linjen i illustrationen med tre individbanor i en familj.316 

Det är inte främst tillstånd utan förlopp som bör identifieras för att kunna 
studera förändringar och processer i landskapsbilden. Förloppens rumsliga 
dimension är deras läge, men även de anspråk som görs på utrymme.317  

313 Ellegård 1990 sid. 143  
314 Tillberg 2001 sid. 205 
315 Hägerstrand 2009 sid. 130-131 
316 Illustration med utgångspunkt från Hägerstrand 2009 sid. 131 
317 Hägerstrand 1993 sid 26, 28 
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Prisma 
Ett prisma visar de absoluta gränserna för en individs räckhåll, det framtida 
handlingsutrymmet som är tillgängligt utifrån avstånd, hastighet och tid till 
förfogande.318 Det visar vilka val som är möjliga att genomföra och vad som 
är otillgängligt, det vill säga den tidsrumsliga begränsningen.319 Prismat har 
sin bas i individbanan och nu-linjen och illustrerar möjlighetsutrymmet med 
grund i antagandet att en individs rumsliga räckvidd har begränsningar.320 
Exempelvis kan man se barns förflyttningsmöjligheter när Tillberg illustrerar 
med prisman. Härigenom blir det tydligt vilket tidsutrymme barnen har för 
fritidsaktiviteter samt inom vilken räckvidd dessa kan äga rum.321 För att 
förklara de tidsrumsliga möjligheterna och hindren, används begreppen re-
surs och restriktion.   

Resurser är de förutsättningar som finns för att genomföra aktiviteter.322 

Exempelvis är såväl busschauffören och skolbussen resurser för att kunna 
genomföra aktiviteten ”färdas till skolan”.  

Restriktioner är sociala och fysiska hinder för människor att genomföra 
aktiviteter. Förutsättningen för att kunna genomföra en aktivitet är att resur-
serna som krävs inte begränsas av restriktioner. Begreppet restriktioner kan 
delas in i tre specificerade kategorier, kapacitetsrestriktioner, kopplingsre-
striktioner och styrningsrestriktioner. Ofta är restriktionerna sammanflätade i 
varandra.323  

Kapacitetsrestriktioner är människans begränsning av kapaciteten. Exem-
pelvis är gränsen för hur långt jag orkar springa en kapacitetsrestriktion vid 
förflyttningar. På samma sätt är behovet av sömn en kapacitetsrestriktion för 
hur länge jag orkar vara vaken. Hur många elever som en skola maximalt 
kan ta emot är ytterligare ett exempel på kapacitetsrestriktioner.  

Kopplingsrestriktioner begränsar människans förmåga att koppla ihop sig 
med någon eller något. Exempelvis begränsas möjligheten att sammanföra 
mig med ett föräldramöte i skolan om jag istället är på arbetet.  

Styrningsrestriktioner begränsar människan själv, andra eller samhället 
och har sin grund i makt och kontroll. Exempelvis är regler vid en fotbolls-
match styrningsrestriktioner, som fotbollsspelarna anpassar sig till under 
matchen på maktområdet fotbollsplanen.324 

Utifrån resurser som möjliggör och restriktioner som begränsar blir hand-
lingsutrymmet i ett prisma blottlagt, som ett öppet tillgängligt område där 
individens valmöjligheter går att genomföra i det fysiska rummet.325 Ibland 

318 Hägerstrand 2009 sid. 17 
319 Hägerstrand SOU 1970:14 4:17, 19 
320 Lenntorp 2004 
321 Tillberg 2001 sid. 141-144 
322 Ellegård 1990 sid. 2 
323 Friberg 1999 sid. 54, 105 
324 ibid sid 105 
325 ibid sid. 54 
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händer det att handlingsutrymmet i prismat inte kan nyttjas på grund av 
packningsproblem, exempelvis vid köbildning. Eftersom prismat har sin 
utgångspunkt i individbanor är det tidsaxelns detaljeringsgrad och skalan för 
avstånd som anger precisionen i de skeenden som skall åskådliggöras. 326   

I Figur 3 illustreras två individer, A och B, som rör sig med utgångspunkt 
från samma plats, men med olika fortskaffningsmedel. Vidden i en individs 
prisma styrs dels av hastigheten man kan färdas i och dels av den mängd tid 
man har till sitt förfogande.327 Prismat i figur 3 visar hur långt individerna 
kan färdas i rummet, under en viss tid, utan hänsyn till vägnätets utformning, 
trafikstockningar, bilköer och cykelpunktering och med förutsättningen att 
individerna A och B kan färdas fritt i tidrummet. Individ A kör bil och indi-
vid B cyklar med start klockan 13 och de skall vara åter på startplatsen vid 
ett givet klockslag, här klockan 15. Det händelserum individerna har till sitt 
förfogande under tidsintervallet 13 till 15 gestaltas av ett prisma och visar 
hur långt individerna maximalt kan färdas för att hinna återvända till klockan 
15. Prismat visar att personen som kör bil har en större räckvidd än personen 
som cyklar, som har ett snävare prisma.  

 
Figur 3. Prisma för två individer. Individ A färdas med bil och Individ B med cykel. 
Individ A har en större räckvidd än Individ B har.328 

Analysbegreppet prisma används här för att illustrera hur barns och barnfa-
miljers maximala möjlighetsutrymme i tid och rum har förändrats till följd 
av skolnedläggningar. Prismat startar vid individbanans rumsliga utgångs-
punkt, tex. hemmet på morgonen. Prismat sluts exempelvis när det är dags 
för individen att vara åter i hemmet. Det finns därmed ett maximalt avstånd, 
relativt till färdmedel, för avståndet mellan bostad och förvärvsarbete eller 
skola.329 Om avståndet till skolan skulle ligga utanför individens prisma är 

326 Lenntorp 2003 sid. 5 
327 För ingående beskrivning och beräkning av prismasimuleringsmodeller se Lenntorp 1976 
328 Figur med utgångspunkt från Hägerstrand SOU 1970:14 4:20 
329 Hägerstrand SOU 1970:14 4:20-21 
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byte av skola, byte till snabbare färdmedel, inackordering eller flytt nödvän-
digt för att kunna genomföra projektet ”gå i skolan”.  

Individen kan inte röra sig utanför prismats yttre gräns, om inte förutsätt-
ningarna ändras. Skolan är lokaliserad innanför gränsen för barnets maxi-
mala räckvidd på cykel (se figur 4). Utifrån barnets individbana blir det tyd-
ligt att det finns tidsrumslig möjlighet att besöka, koppla sig samman med, 
tandläkaren efter skoldagens slut, innan det är dags att återvända till bosta-
den. Sekvensen att genomföra aktiviteterna skola – tandläkarbesök - skola är 
dock inte genomförbar. Endast sekvensen att besöka stationerna skola – 
tandläkare – bostad är möjlig utifrån de förutsättningar som råder baserat på 
rumslig lokalisering och barnets fysiska räckvidd och rörelsefrihet. Del-
prismorna har sin utgångspunkt i fiktiva lektionstider och utan att beakta 
eventuellt regelverk kring elevers möjlighet att vistas utanför skolområdet 
under eller i anslutning till skoldagen. 

 
Figur 4. Delprisman för ett barn som bor på en ort och går i skola på en annan ort. 
Den heldragna linjen visar individbanan för barnet och delprismorna visar det hand-
lingsutrymme för barnets räckvidd som finns tillgängligt innan skolan börjar, under 
lunchrasten och efter skoldagens slut. Den streckade linjen avser individbanan för en 
tandläkare som vistas hela dagen på tandläkarmottagningen utan hänsyn till öppetti-
der.330 

Genom illustrationer med prismor är det möjligt att förena det rumsliga med 
det tidsmässiga, att se samband mellan aktivitetssekvenser och skeenden i 
individers vardag. De relativa lägena, stationerna, för aktiviteterna är av stor 
betydelse för om det är möjligt att vistas på en plats vid en viss tidpunkt med 

330 Källa: Illustration med utgångspunkt från Hägerstrand SOU 1970:14 4:21 och Hägerstrand 
1991 sid. 148) X-axelns avstånd kan även benämnas rum och illustrera bredvidvartannathet 
genom att visa hur individbanor rör sig bredvid varandra, samtidigt, i tidrummet. Y-axelns tid 
illustrerar eftervartannathet och visar tidsföljden i det som sker, Hägerstrand 2009 sid. 104-
105 
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ett visst färdsätt.331 Här är det skillnad i individernas rörelsefrihet genom 
barnens sätt att färdas till och från skolan, som mestadels sker med skolbuss 
utifrån tidtabellens tider och hållplatser, jämfört med föräldrarnas sätt att 
färdas till och från förvärvsarbete, som till stor del sker med egen bil.  

Aktivitetsprogram 
I de tidsgeografiska individbanorna är det inte främst varför någonting sker, 
valmöjligheter och överväganden som individer ägnar sig åt i förväg, eller 
till och med förgäves som beskrivs, utan det är i huvudsak fysiska tidsrums-
liga presentationer.332 Det är främst utfallet, det praktiska och konkreta, när 
vardagens val och överväganden realiseras, som kommer till uttryck i en 
tidsgeografisk analys, exempelvis att man kan se hur man har valt eller valt 
bort någonting, exempelvis fritidsaktiviteter. En fråga som dock inte besva-
ras inom tidsgeografin, utan kräver stöd av ett teoretiskt ramverk, är varför 
aktiviteter äger rum.333 Varför kör individ A bil och varför cyklar individ B i 
figur 3? Precis som Åqvist konstaterar334, är den observerbara världen avgö-
rande för det beskrivande notationssystemet inom tidsgeografin. Hon riktar 
därför kritik mot att tidsgeografin inte belyser ett mer fenomenologiskt tan-
kesätt, som ser människan som en subjektiv varelse som tänker, känner och 
upplever, vilket exempelvis kan komma till uttryck i känslor för platser. 
Genom att göra ett tillägg till den klassiska tidsgeografin kopplar Wihlborg 
in dimensioner av makt för att visa påverkan på individers handlingsut-
rymme.335 Det kan vara svårt att avgöra vilka restriktioner som är mer sty-
rande för aktivitetsvalen. Maktaspekter för individ A och B kan exempelvis 
gälla kostnader och lagstiftning kring villkor för att erhålla ett körkort. 
Andra sätt att kombinera tidsgeografisk analys med aspekter av makt gör 
Friberg genom att visa på anpassningsstrategier, inom ramen för, samt kon-
sekvenser av val med utgångspunkt i kvinnliga könsrollers underordning 
som leder till deras anpassning.336 Friberg m.fl. gör ett försök att koppla 
samman en tidsgeografisk ansats med könsmönster och maktstrukturer ge-
nom att analysera kvinnors tidsrumsliga aktiviteter och normer där individu-
ella tidsrumsliga sammanhang betonas. Genom att studera vilka könskodade 
aktiviteter som sker, när de sker och var de sker kan mönster beläggas och ge 
utgångspunkten till en genusanalys.337 Det finns även kritik mot att tidsgeo-
grafin inte problematiserar plats och makt338, exempelvis i att individers rö-

331 Hägerstrand SOU 1970:14 4:33-34 
332 Lenntorp 2003, Åström 2009 sid. 35 
333 Wihlborg 2000 sid. 30 
334 Åqvist 1992 
335 Wihlborg 2011  
336 Friberg 1999 sid. 58-59 
337 Friberg m.fl. 2009 
338 Rose 1993 sid. 27-34 
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relsebanor kan påverkas av rädsla för platser eller exkludering. Min åsikt är 
att man med de tidsgeografiska illustrationerna kan få värdefull information 
som bidrar till att belägga mönster, exempelvis att vissa grupper undviker 
vissa platser på vissa tider. Genom att därefter komplettera med relevanta 
teoretiska resonemang kan man få förståelse för och hantera subjektiva 
sammanhang. Till viss del kan man se vad som är möjligt eller omöjligt att 
införliva i vardagens väv genom prismabegreppet.339 Som komplement för att 
förstå strävanden och erfarenhetens betydelse, som sedan visar sig i aktivite-
ter synliga i tidsrumsliga individbanor, kan man forma ett aktivitetsprogram 
(se figur 5).  

 
Figur 5. Aktivitetsprogram.340  

Individens inre värld i förfluten tid, bestående av upplevelser, tillsammans 
med den yttre världen, det vill säga hur individen har rört sig i tidrummet, 
leder till framtida överväganden och synliggörs i prismor eller den kom-
mande tidsrumsliga individbanan. Aktivitetsprogrammet blir därför en för-
längning av illustrationer med individbanor, då även aspekter av framtid 
gestaltas. Som exempel (se figur 5) kan vi se Henriks aktivitetsprogram be-
träffande färdsättet till skolan. Henrik brukar cykla efter en grusad genväg 
till skolan. Idag föll han med cykeln och skrubbade sitt knä. Han lärde sig att 
det är svårt att hålla balansen på genvägens grova grus. Han får nu nya av-
sikter, utifrån sin nya erfarenhet, som inte längre är att färdas till skolan så 
snabbt som möjligt, utan att färdas både snabbt och tryggt. Detta leder till att 
Henrik beslutar sig för att cykla den ordinarie cykelvägen som tar lite längre 

339 Ellegård 1999, Friberg 1990 sid. 110-111, 117 
340 Illustration med utgångspunkt från Lenntorp 1976 sid. 13-14 baserad på en opublicerad 
föreläsning 1974-10-21 med Torsten Hägerstrand, samt Wärneryd 2011 sid. 142-144 baserad 
på en opublicerad konferenspresentation av Torsten Hägerstrand 1985 samt Hägerstrand 2009 
sid. 227-232 

Individbana:
Henrik cyklade på 

grusväg och skrubbade 
sitt knä

Aktiviteter:
Henrik kommer att cykla 

efter cykelvägen

Upplevelse:
Henrik blev rädd och 

lärde sig någonting nytt

Intentioner:
Henrik vill cykla 

säkert och inte ramla

Nuet

Förfluten 
tid

Framtid

Innervärld Yttervärld
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tid nästa dag till skolan. Illustrationen med aktivitetsprogram visar att pro-
cesser fortskrider kontinuerligt, ett utbyte sker mellan den inre och yttre 
världen. Utifrån Henriks aktivitetsprogram kan vi se hur hans intentioner, 
förhoppningar och planer leder till att aktiviteter omprövas och omprioriteras 
hela tiden.341 Henriks uppfattning om platsen är nära förknippad med den 
aktivitet som äger rum och detta gör att han skapar känslor för platsen. Vad 
han känner för en plats är en del av de intentioner han har och som ligger till 
grund för hans val och ageranden. Detta kommer att beröras under avsnittet 
om platskänsla i nästa kapitel.   

Förbiseende och avfjärmning 
Genom begreppen förbiseende och avfjärmning diskuterar Hägerstrand hur 
sammanställningen av vårt medvetande är som pusselbitar. Förbiseende in-
nebär att sådant som är närvarande runt omkring oss men som inte uppfattas, 
eller inte upplevs som relevant i stunden, förbises eller tas för givet. Det kan 
ses som att det är hål i pusslet, vilket leder till att detaljer faller utanför med-
vetandet. Avfjärmning syftar på hur vi förhåller oss till det som vi tycker 
angår oss och ger mening åt aktivitetens innehåll. Hur vi upplever att pussel-
bitarna passar ihop och hur pusslet skall läggas är unikt för varje individ och 
dess syn på sin vardagstillvaro. 342    

Nu är vi alla dömda att inta särskilda positioner i rummet, i tiden och i den 
sociala väven. Vi utvecklar skilda intressen och kompetenser och råkar ut för 
skilda tillfälligheter. Därmed blir också egenvärlden, den delmängd av om-
världens totalitet, som var och en införlivar genom sina avfjärmningar, en in-
dividuell unik egendom. Ingens egenvärld överensstämmer helt med någon 
annans. Inte ens tvillingars är helt lika. Men självfallet är övertäckningen 
större om vi existerat nära varandra i tid och rum eller i likartad sysselsätt-
ning än om motsatsen gäller.343  

 
I intervjuerna, med såväl barn som föräldrar, beskrivs hur det rutiniserade 
vardagslivet kommer till uttryck genom att de upprepar handlingar utan att 
behöva tänka: Föräldrarna förbereder så att barnen kan äta mellanmål när de 
kommer hem från skolan. Rutinerna är någonting som familjerna tillägnat 
sig genom att aktiviteterna upprepas frekvent. Först när en förändring i var-
dagen uppstår, blir avfjärmningen uppenbar och föräldrarna får då ta ställ-
ning till nya rutiner t.ex. för barnens mattider. Att man inte reflekterar kring 
vad man gör och varför man gör som man gör har sin grund i rutinartade 
handlingar i vardagen där man slutat lägga märke till vissa handlingar, Ruti-
nen är något som man har tillskansat mig efter år av vana och man har då 

341 Lenntorp 1976 sid. 13-14, Wärneryd 2011 sid. 143-145 
342 Hägerstrand 2009 sid. 38-41, 53, 69 
343 ibid sid. 42 
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avfjärmat sig från momentet. Första gången ett moment utförs krävs det stor 
möda. Avfjärmningen sker därmed inte från starten av att ett moment ge-
nomförs, utan det kommer med rutiniseringen, när aktiviteten upprepas. 
Även sammanhanget är av vikt för aktiviteten, exempelvis är att göra iord-
ning mellanmål i mitt eget kök, så som jag har rutiner kring, en annan sak än 
att göra det i grannens kök.  

Man kan då fråga sig varför rutiner kring mathållning är av intresse för en 
avhandling om skolnedläggningar? Att äta och laga mat är aktiviteter i famil-
jernas vardagspussel, som även innefattar skolgång, förvärvsarbete, förflytt-
ningar och regelbundna fritidsaktiviteter. Alla aktiviteter tillsammans skapar 
projektet ”vardag” och när tidsramarna för en aktivitet, så som skolgång 
förändras, kommer de tidsrumsliga ramarna för andra aktiviteter att föränd-
ras, det rutiniserade upphör. Familjen måste därmed reflektera kring hur de 
olika sekvenserna i tisdagens projektsammanhang skall genomföras och 
prioriteras. Vardagen förändras. Mathållning är således förvisso endast ett 
mål mat, samtidigt som rutinerna kring mathållning är hörnstenar i samman-
hanget för familjens vardagsliv.  

För att hjälpa till att beskriva och visualisera människors vardagsliv an-
vänds den tidsgeografiska analysmodellen, som gör det möjligt att fånga det 
lilla i vardagen, t.ex. ett mellanmål, och visa hur vardagens aktiviteter löper 
efter varandra i sekvenser i en viss ordningsföljd, sammanlänkade med 
varandra och bundna till tid och rum.  Fritidsaktivitetsprojekten är underord-
nade och anpassas efter mål som är dominanta/överordnade i familjernas 
vardag, såsom skolgång, sömn och mat. Att äta och sova är biologiska kapa-
citetsrestriktioner och tillsammans med barnens överordnade utbildningspro-
jekt anpassas vardagen till tiden för skolgångens hålltider.344 Om barnen 
skulle promenera till skolan, istället för att åka skolbuss, skulle det ta betyd-
ligt längre tid och projekttätheten på fritiden skulle minska i och med att 
utbildningsprojektet skulle ta upp en stor del av dygnets tillgängliga tid. Hur 
barnen färdas till skolan påverkar därmed hur många projekt som kan fullföl-
jas och packas in i vardagens mönster.  

Sammanfattning 
Det finns en regelbundenhet i vardagens rutiniserade mönster.345 Rutinerna 
skapar trygghet och överblickbarhet över vardagen.346 Bostad, arbete och 
skola är återkommande viktiga stationer i barnfamiljernas vardag.347 Att man 
har ett hem som man vill återvända till påverkar individbanans start- och 

344 Friberg 1999 sid. 164, 167, Hägerstrand SOU 1970:14 4:23-24 
345 Friberg 1999 sid. 177 
346 Friberg 1990 sid. 118 
347 Friberg 1999 sid. 177 
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slutpunkt dagligen och benämns återvändandets princip.348 I och med att 
aktiviteter är belägna på olika platser är förflyttningar nödvändiga för att 
möjliggöra deltagande. Vardagens fragmenterade uppsplittring av rummet, 
kan ses som individuella punkter man vistas på349 och förflyttar sig mellan 
genom transportkorridorer.350 På vilket sätt man förflyttar sig, avståndet och 
vägnätets utformning har stor betydelse för vardagens tidspussel och påver-
kar invånarnas förflyttningsmönster och därmed även utformningen av deras 
vardagsrutiner.351  

Svårigheten med att analysera och sammanställa en skolnedläggningspro-
cess såsom i Ydre, är att många delprocesser äger rum samtidigt och mer 
eller mindre beroende av varandra. Allting förändras kontinuerligt och 
ingenting är statiskt.352 Tidsgeografin är en lämplig analysmodell att använda 
för att uttrycka rörliga element, se samband, studera förändringsförlopp, 
flöden och strukturer i tid och rum.  Exempelvis rör sig människor i rummet 
Ydre med omnejd. Ett sätt att studera en samhällsförändring är att beskriva 
hur invånarna påverkas. Hägerstrands retoriska fråga ”What about people?” 

betonar vikten av att studera hur människors vardag organiseras, hur tid, rum 
och aktörer interagerar och, tillsammans med den makt formella och infor-
mella institutioner utövar, sätter ramar för invånarna. Det är inte nödvändigt 
att anlägga en lösningsfokuserad ansats, utan att snarare värdesätta kunskap-
en som kommer genom att tydliggöra och skapa förståelse för komplexa 
processer .353  Hägerstrand själv betonade tidsgeografins styrka i att se, samt 
växla mellan, individnivå och samhällsnivå.354  

Aktörerna skapar en viss ordning som är tidsrumsligt avgränsad. Exem-
pelvis låses en skola upp klockan 7.30 varje skoldag. En ordning som förut-
sätts för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig undervisning, lärarna kunna 
följa de läsårstider som kommunen fastställt och kommunen kunna uppfylla 
sitt ansvar för att tillhandahålla skola för kommunens barn. Ordningen är 
fastställd i tid och rum.355 Exempelvis låses inte skolans dörrar upp på lörda-
gar när barnen och lärarna är lediga. För en kommun innebär det att man, 
inom sina individuella ramar, formar det kommunala skolutbudet utifrån 
nationella direktiv om kommunens skyldigheter att tillhandahålla skolgång 
för kommunmedborgarna. För en enskild barnfamilj innebär detta att man 
måste anpassa sin vardag efter lagar och regler för det svenska skolväsendet, 

348 Hägerstrand SOU 1970:14 4:19-20, Hägerstrand 2009 sid. 208 
349 Se sid. 198, 202 och 209 för resonemang om punkter, öar, utifrån Zeihers beskrivning av 
barns vardag 
350 Friberg 1999 sid. 179, Hägerstrand 2009 sid. 147 
351 Friberg 1999 sid. 175, Friberg 2008 sid. 61 
352 Hägerstrand 1993 sid. 36 
353 Hägerstrand What about People in Regional Science? Ur Om tidens vidd och tingens 
ordning. Van Passen 1981 sid. 21 diskuterar huruvida Hägerstrands fråga leder tidsgeografi 
vidare mot sociografi när fokus på studier är individbaserat.  
354 Hägerstrand 1974 
355 Wihlborg 2000 sid. 26-27 
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exempelvis skolplikten. Det finns skolor, enskilda lärare, schemaläggare, 
enskilda barn och alla skapar sin ordning, som har sin grund i den yttre ord-
ningen. En av grundstenarna i tidsgeografin är att detaljeringsgraden kan 
variera i det skeende man vill uppmärksamma.356 Därmed kan man studera 
en skola, men även bostaden för en familj. Varje familj är en enhet, med 
regler och strukturer, normer och värderingar som inordnas i familjens var-
dagsmönster och som gör att tidrummet används olika. Härigenom strävar 
man inom tidsgeografin inte efter att endast se till tid och rum, utan att se 
helheten i vardagens sammanhang.357  

Jag har valt att titta närmare på barnfamiljers vardagsliv i skolnedlägg-
ningsområdet. För att angripa processen från ytterligare en vinkel, som 
egentligen går hand i hand med hur befolkningen påverkas, appliceras ett 
teoretiskt resonemang kring känslan för platsen, för att undersöka om invå-
narnas uppfattning om bygden och om känslorna för platsen har förändrats. 
Rummet, Ydre, är mer än bara ett område och består även av en mängd soci-
ala nätverk.358 Byskolorna ger förutsättningar för att sociala nätverk ska bil-
das. Ydre är en plats där vardagslivet utspelar sig för invånarna och skolan är 
en av vardagens pusselbitar och ett av vardagens projekt.  

Det tidsgeografiska synsättet knyter samman tid och rum, vilket lämpar 
sig väl för att förstå sammanhang i samhället, se de handlingsramar som 
begränsar oss. Genom att utgå från vardagliga aktiviteter och tidsgeografiska 
individbanor, blir effekterna av skolnedläggningsprocesser tydliggjorda. För 
att kunna svara på frågeställning ett om skolnedläggningars påverkan på 
barns och barnfamiljers sociala nätverk, rörelsemönster och fritidsaktiviteter 
är det en styrka att jag har intervjuat barnfamiljer både före och efter det att 
skolnedläggningarna genomfördes. Genom att kartlägga och beskriva inter-
vjupersonernas vardag kan jag följa den process som ägt rum och vilka kon-
kreta tidsrumsliga konsekvenser förändringarna gett upphov till för barn och 
barnfamiljer. Tidsgeografin används därmed i min avhandling både som en 
metod, men är även ett förhållningssätt till hur jag har tolkat och analyserat 
materialet med utgångspunkt i tid och rum.  

Så här långt når tidsgeografin. Men vi måste även förstå att platser bety-
der någonting för människor. Det leder in på nästa avsnitt om känsla för 
plats och lokal identitet.  

 

356 Hägerstrand 1982, Ellegård 2001b sid. 45, Wihlborg 2005 
357 Ellegård 2001b sid. 6, 44-47 
358 Friberg 2008 sid. 57 
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6. Känsla för plats och lokal identitet 

Känsla för plats, platsidentitet, lokal och regional identitet är begrepp som 
vid första anblicken kan verka likartade. Inom kulturgeografin är termer som 
berör begreppet plats centrala och så även i min studie.  

Avhandlingens syfte och andra frågeställning berör hur skolnedläggningar 
påverkar invånarnas syn på lokalsamhälle, känsla för och beskrivning av 
bygden. Detta knyter an till teoretiska resonemang om känslor för platser, 
platsuppfattning och lokal identitet.   

Platskänsla  
Känsla för plats/platskänsla ”sense of place” är ett begrepp som används för 
att beskriva hur människor talar, tänker och känner kring en specifik plats. 
Platskänsla gäller platsers karaktär, fokus ligger på det emotionella planet, 
hur platser upplevs. Men vad kan då vara en plats? Tuan beskriver platser 
som ”centers of meaning”, vilket innebär relationen mellan människa och 
plats, att innehållet i och betydelsen av en plats förstås utifrån hur människor 
upplever och tillskriver platser mening. Tuan utgår från människans medve-
tenhet i sin beskrivning av platsen och därför är en plats inte större än att 
individen kan känna till den personligen. Enligt Tuan kan en nation, en stad, 
det egna hemmet och till och med en öppen spis vara en plats, beroende på 
att platsbegreppet vilar på människors upplevelse av omvärlden och olika 
miljöer kan framkalla olika känslor.359  

Att studera platser är karaktäristiskt för det kulturgeografiska ämnet och 
Aldskogius beskriver vikten av att empiriskt undersöka sambandet mellan 
plats och process:  

En angelägen uppgift i studiet av platser måste vara att försöka nå en sådan 
kunskap om platsers ”karaktär”, och om deras ”mening” för dem som bor 
där, att man kan bedöma vilka konsekvenser olika samhällsförändringar och 
partiella ingrepp i dessa lokala system kan komma att få för deras integritet 
och livsduglighet.360 

 
Studiet av en plats rör således inte endast den fysiska miljön utan tid, sociala 
band, politiska processer och minnen är viktiga faktorer att väga in för att få 

359 Tuan 1977  
360 Aldskogius 1979 sid. 10 
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en helhetsbild av en plats. Platsen är således någonting mer än det som den 
tidsgeografiska notationsapparaten visar genom individers rörelser i rummet. 
I begreppet plats, inom humanistiskt och samhällsvetenskapligt språkbruk, är 
kultur och sociala element viktiga och upplevelsen av en plats är subjektiv, 
då en individ kan uppfatta den på ett sätt, medan en annan individ uppfattar 
samma plats på ett helt annat sätt. Vad man känner för en plats beror på hur 
individerna förhåller sig till omständigheterna som präglar platsen.361 Hur en 
plats uppfattas beror även på vem som gör tolkningen. Casey diskuterar 
skillnader i att ha ett inifrån- eller ett utifrån perspektiv362 och hävdar att en 
plats har tillagts vissa egenskaper och associationer. Hur den upplevs och 
beskrivs beror därför på vems perspektiv som intas, om det är invånarnas 
perspektiv eller utomståendes betraktelser.363 Fördelning av resurser och 
makt skapar rumsliga variationer vilket leder till att olika rum kan beskrivas 
som ojämlika i förhållande till varandra. Platsen skapas därmed i relation till 
andra platser.364  

Även tiden har betydelse för hur en plats uppfattas, exempelvis före, un-
der eller efter solnedgången. Var en plats är lokaliserad, punkten på kartan, 
har däremot ringa betydelse för hur dess innehåll och omgivning beskrivs.365 
Människans fysiska närvaro betonas däremot av Casey som poängterar att 
kroppens position bidrar till känslan för en plats och upplevelsen av platsen 
genom att man alltid är på en plats åt gången. När kroppen rör sig kan även 
individens platstillhörighet röra sig men platsen kan även flytta med männi-
skan.366 Om man tänker sig ett par flickor som hoppar hopprep på norra de-
len av en skolgård bidrar flickorna rent fysiskt till hur platsen uppfattas både 
av dem själva, andra skolkamrater och av förbipasserande. Flickorna är en 
del av platsen. Om de ställer sig på den södra delen av skolgården byter 
rummet position, när flickorna rör sig till andra ändan av skolgården. Fysisk 
närvaro, platsanvändning och aktiviteters betydelse är vanligt förekommande 
i resonemang kring barns känslor för platser och barns geografier.367 När 
barn vistas på en plats, hemma eller på andra platser, och har sociala relat-
ioner där, skapas känslor för platsen. Genom att barnen tillbringar tid på 
platser skapar de en biografi knuten till dessa, som kan handla om var vissa 
lekar leks.368 Detaljrikedomen i barns platsbeskrivningar visar att ålder har 
betydelse, något som kommer till uttryck när barn är mer benägna än vuxna 
att använda sina fem sinnen för att bilda sig en uppfattning, beskriva och 
känna platser. Det kan gälla lukten av nybakt bröd, vågors skvalp, synintryck 

361 Aldskogius 1979 sid. 10 
362 Casey benämner detta inside - outside 
363 Casey 2001 
364 Massey 2001 
365 Casey 1997 
366 Casey 2001, 1997 
367 För beskrivning av forskningsfältet Barns geografier se kapitel 7 sid. 98 
368 van der Burgt 2008 
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av en regnbåge, en slät sten och sand som knastrar mellan tänderna.369 Käns-
lor för platser, hos landsbygdsungdomar var som starkast för platser man 
associerade med sociala relationer och aktiviteter.370 Inte endast ålder utan 
även kön kan vara av betydelse för hur platser uppfattas genom möjlighet till 
deltagande. Delaktigheten bygger på de förutsättningar och hinder som de 
sociala normerna visar, genom att vissa platser kan vara svåråtkomliga för 
kvinnor och för män.371  

Inom kulturgeografin har det skrivits en del om känslomässiga aspekter, 
emotionella band, mellan människor och platser. Exempelvis har Grubb-
ström studerat emotionella band till mark hos markägare. Där var historia 
och minnen avgörande för i vilken utsträckning man gav platser/mark ett 
känslomässigt värde.372 Fysiska förutsättningar, historia, minnen och händel-
ser beskrivs som avgörande för att tillskriva platser betydelse. Här avser jag 
att analysera betydelsen av byskolor i den process då känslor för platser 
skapas. Platskänslan präglar människans relation till platsen. 

Ett annat uttryck för människors subjektiva upplevelse av en plats är men-
tala kartor.373 Dessa utgörs av mentala bilder, som vi skapar av platser och 
som utgår från personers individuella uppfattning om dessa. Utifrån mentala 
kartor kan man beskriva hur en individ ser på en specifik plats och hur per-
sonen relaterar den platsen till andra. Det som finns i den nära omgivningen, 
platser man besökt eller ofta hört talas om, har man en tydlig uppfattning om 
och associerar platsen med fysiska attribut, händelser, upplevelser och käns-
lor. Platser som man inte har erfarenhet av eller bara hört talas om vagt, har 
man däremot färre associationer till. 374   

Platsbundenhet leder till detaljkunskaper om omgivningen och att man 
värnar om platsen som en del av sig själv och kopplar samman platsen med 
ett symboliskt ägandeskap: ”vårt område”. Människan har en del av sig själv 
i platsen och en plats kan vara så pass starkt bunden till sina invånare att det 
kan vara svårt att skilja plats och invånare åt.375 En del av bundenheten till 
platser härrör även från hur man upplever dem, i både materiell mening i 
form av exempelvis fabriker och landskapets utseende, och genom sociala 
relationer eller symboliskt, genom att man tillskriver platsen en viss gemen-
skap, som ställs mot andra platser och deras invånare.376 Sociala samman-
hang, maktstrukturer och relationer är i fokus för Masseys beskrivning, där 
ekonomiska och politiska processer ligger till grund för hur platser förstås, 
används, binder samman och förankrar människor. Rumsliga relationer är 

369 Bartos 2013 
370 Lee & Abbott 2009 sid. 203-204 
371 Massey 1994 
372 Grubbström 2011 sid.37 
373 Som en del av min metod har jag låtit barn rita mentala kartbilder med utgångspunkt i 
deras sociala nätverk, rörelsemönster, fritidsaktiviteter och avståndsbedömning, se sid. 121 
374 Gould m.fl. 1974 sid. 21-24 
375 Relph 1976 
376 Rivlin 1987 
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inte statiska utan en del av många pågående händelser som sker samtidigt, 
omlott om varandra och som hakar i varandra.377  

Graden av förankring mellan människa och plats ser Relph som en viktig 
förklaring till hur och varför ett område och dess människor förändras. Plat-
ser kan vara autentiska eller icke-autentiska. Autentisk platskänsla innebär 
att en person hör hemma i en bygd, både som individ och medlem av ett 
samhälle eller en grupp. Icke-autentiska platser ses som artificiella, som 
saknar lokal förankring.378  

Chow & Healey visar att bundenhet till, och identifikation med, hemorten 
främjas av tillgången till platsen.379 Sambandet mellan rörlighet och platstill-
hörighet är dock komplext och det är inte givet att personer som vistas mer 
på en plats har starkare band till den än människor som inte vistas där i 
samma omfattning.380 Genom globaliseringens effekter på rörlighet och för-
hållanden mellan platser kan avstånd i vardagen minska både för vuxna och 
barn när tekniken har ändrat förutsättningar för att överbrygga avstånd i tid 
och rum, något som illustreras genom Harveys diskussion kring tidsrumslig 
kompression.381 Globaliseringen har medfört att det finns tendenser som 
leder till både mer och mindre lokal förankring. Mer lokal förankring exem-
pelvis genom att valmöjligheter har ökat, mindre genom att människor inte 
är bundna till platser i samma utsträckning som tidigare och att platser liknar 
varandra i allt större utsträckning.  

Plats och identitet 
Ytterligare en aspekt som är viktig att beakta när man studerar befolkning 
och händelseförlopp, är att människor har en identitetskänsla knuten till bo-
stadsorten.  

Många gör investeringar i bostad och mark med ett livsperspektiv för ögonen. 
Allt som allt leder bindningen till att befolkningar samlar sig till motstånd 
mot snabba och genomgripande omlokaliseringar.382  

 
För hushållen gäller det att hitta en lämplig kombination av bostadsort och 
arbetsplatser, tillgång till service, rekreation och liknande. Konsekvenserna 
av många hushålls val blir strukturella förändringar i bygden. Andra samver-
kande omständigheter, som bidrar till att ett landskap ser ut som det gör, är 
infrastrukturen, naturtillgångar, historia, folkmängd och den ekonomiska 

377 Massey 1994 
378 Relph 1976 
379 Chow & Healey 2008 
380 Case 1996, Gustafson 2009 
381 Harvey 1990. Globaliseringens effekter på avstånd, rörelsemönster, konsumtion, ekonomi 
och politik se exempelvis Johnston, R.J. (red) m.fl. (2002) Geographies of Global Change – 
Remapping the World. Blackwell Publishing  
382 Hägerstrand 1993 sid. 22 
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basen. Kommunförvaltningars administrativa beslut baseras oftast på lagar 
och ekonomiska grunder. Efter att ett beslut fattats, sker den fysiska integre-
ringen. Medborgarnas möjlighet att påverka är främst genom politikerval, 
men även genom skrivelser, demonstrationer och uttalanden i media.383   

Begreppet platsidentitet innebär att den fysiska och sociala miljön bidrar 
till människans identitetsskapande genom att man känner tillhörighet till en 
viss plats.384 De huvudsakliga aktiviteter som sker i hemmets omgivning 
bidrar till identifikationen till platsen.385 Platskänslan är på så sätt en del av 
den mer övergripande platsidentiteten. Johnstons definition av en plats inne-
håller även aspekter där identitet knyts till platser genom dess sociala relat-
ioner och gemensamma minnen och meningsskapande aktiviteter.386 I min 
studie, som undersöker platskänsla utifrån människors vardagsliv och skol-
nedläggningar, är detta begrepp centralt. Dock bör även begreppet lokal 
identitet förklaras, eftersom det är nära sammankopplat med associationer 
till och känslor för platser och hur platser kan uppfattas. En plats har dock 
inte endast en identitet utan flera, beroende på vems perspektiv som beak-
tas.387 Det är relevant i den här avhandlingen, som berör barns platser och 
som inte nödvändigtvis är detsamma som det vuxna uppmärksammar och 
värdesätter.  

För att förklara den lokala identiteten behöver också det likartade begrep-
pet regional identitet förklaras. Ordet region betyder ursprungligen riktning, 
men används idag av geografer främst för att beteckna en skalnivå mellan 
lokal och nationell. Vilken skalnivå som bör användas kan, enligt min upp-
fattning, präglas av de använda intervjufrågornas art. Frågor om skolned-
läggningar och deras påverkan på vardagslivet ställs ur ett lokalt perspektiv. 
Här gäller det främst den lokala miljön i byn och socknen. I en studie av 
lokala utvecklingsstrategier knyter Lundberg begreppet lokalt till en bygd, 
ett lokalsamhälle, inte större än en kommun: Det lokala kan därför förstås 
som de platser vi lever på i vardagen, d.v.s. platser som vi gett ett särskilt 
innehåll och som ger oss en särskild mening.388 Med utgångspunkt i var-
dagsmönster och känsla av tillhörighet till en plats kan identiteten även ses 
som en schablonbild av vad man själv är i relation till människor från andra 
platser, exempelvis skilda fritidsaktiviteter eller resevanor mellan platser.389 
Genom den här typen av generaliseringar blir aspekter av exkludering och 
inkludering gällande inom och mellan platser och visar på hur människors 

383 ibid sid. 22, 48, 51 
384 Relph 1976 sid. 33 
385 Buttimer 1980 
386 Johnston m.fl. 2000 sid. 582 
387 Massey 1994 
388 Lundberg m.fl. 2002 sid. 154 
389 Massey 2001 
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vardag utformas har sin grund i mönster och beteenden som accepteras och 
normaliseras.390  

Det kanske mest avgörande för valet av begreppet lokal är att intervjuper-
sonerna själva talar om den lokala bygden och det lokala samhället, begrep-
pet region har däremot inte förekommit. Därför kommer begreppet lokal 
identitet att diskuteras här. Jag har uppfattningen att kriterier för regional 
identitet även går att applicera på ett lokalt sammanhang, eftersom det är en 
fråga om samma mekanismer som verkar på olika skalnivåer.  

Aldskogius förklarar begreppet regional identitet som rumsligt förank-
rade grupperingar av någon grad av särprägel, sammanhållning och själv-
ständighet.391 Att studera förändringar i den regionala identiteten kräver att 
man kan urskilja intervjufamiljernas hemtrakt och det aktuella förändrings-
förloppet. Paasi förespråkar empiriska vardagslivsstudier för att analysera 
den regionala identitetens essens:  

A geographer analysing local ”communities”, ”place” and everyday life ob-
serves and strives to interpret and understand the particular ways in which 
space and time are represented as constituents of social action, how spatial 
experience and structures of meanings are constituted.392 

 
Den svenska kommunindelningen utgår från centralorter, exempelvis Öster-
bymo i Ydre kommun. Regionala indelningar påverkar individerna, som bor 
eller vistas i regionen, rent praktiskt exempelvis genom priser på bussbiljet-
ter och skattesatser. Castensson beskriver hur regionerna bildar de yttre ra-
marna för hur vi människor formar våra vardagsliv och varifrån vi hämtar 
och formar våra omvärldsintryck. Det kan gälla nyhetsförmedling och opin-
ionsbildning via regionala media som lokaltidningen, lokalradion och reg-
ional-TV. Sedda i ett tidssammanhang är regionerna viktiga bärare av kul-
turmönster såsom språk, traditioner, myter, sociala mönster, näringsliv och 
bosättning.393 Huruvida en kommun eller by ska räknas som lokal eller reg-
ional kan diskuteras och kanske kan den vara både och.  

I Ydre kommun finns det Ek benämner individuella olikheter i form av 
exempelvis utbildningsnivå, kostvanor eller bebyggelse.394 Det finns med 
andra ord många levnadsbetingelser som skiljer sig mellan invånarna i Ydre, 
men enligt Ek…finns det en uppfattning om att vi är lika, tänker och reage-
rar på samma sätt och i stort sett lever under samma betingelser i motsats 
till de andra utanför regionen.395 En region behöver inte ha fysiskt statiska 
gränser och invånarna definierar själva sin regiontillhörighet. I och med att 

390 Creswell 1994 
391 Aldskogius 1978 förordet sid. 6 
392 Paasi 1996 sid. 211 
393 Castensson 1994 sid. 47-48 
394 Ek 1994 sid. 81 
395 Ek 1994 sid. 82 
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regionen är socialt konstruerad kan det finnas fler än en identitet i regionen. 
Ett exempel på detta ger Paasi i sin studie av områden i Finland nära ryska 
gränsen.396 

Salomonssons etnologiska studier kring identitet har visat att hembygds-
känslan, förutom att ha en rumslig anknytning, ofta är knuten till personliga 
värderingar och erfarenheter: 

Den lokala identiteten är framför allt grundad i känslan av tillhörighet, där 
minnen av händelser, lukter, smaker och ljud spelar stor roll. Sättet att orga-
nisera dessa emotionella intryck utgör således basen i den kulturella identite-
ten, och dess styrka (och oåtkomlighet) bygger i hög grad på att den saknar 
verbalitet och i gängse mening kan vara både ologisk och irrationell.397 

 
Vad som konstituerar hembygdskänsla är med andra ord en del av vardagliga 
värderingar, där även social tillhörighet spelar in, exempelvis genom släkt-
tillhörigheten och yrket. Lokala identitetsuppfattningar är lika aktuella för 
såväl storstäder som landsbygd. Identitetens rumsliga förankring präglas av 
territoriella tillhörighetskänslor, i form av exempelvis minnen, och skapar en 
platsbundenhet. Den lokala identiteten bör ses i ett längre tidsperspektiv, 
genom invånarnas och bygdens gemensamma historia.398 En gemenskap som 
många människor identifierar sig med, och som lever kvar i folks med-
vetande på landsbygden, är sockentillhörigheten, trots socknarnas numera 
minimala formella betydelse.399 Anledningar till att socknarna fortfarande 
lever kvar i folkminnet är deras historiska betydelse samt de lokala utveckl-
ingsgrupper och föreningar som organiseras, ofta på ideell basis, efter sock-
narnas historiska gränser.400 

Identitetsbegreppet används inom kulturgeografin för att visa att rum be-
står av såväl platser som invånare och de band som knyter dessa samman. 
Ett exempel är hur Paasi visar hur begreppet regional identitet kan applice-
ras, trots att vi lever i en föränderlig värld där flyttströmmar blir allt vanli-
gare. Det är viktigt att studera regional identitet som en process och inte som 
något statiskt.401 Grunden i begreppet regional identitet är att det finns en 
avgränsad region, som människor identifierar sig med. Regionens gräns be-
höver inte vara fysiskt fastlagd utan den kan även vara en social gräns402 
Regionen har även någon form av symbolisk gräns i form av exempelvis 
ortnamn. Den regionala identiteten gäller i mångt och mycket att särskilja vi-
dem och ”de andra”, samt att se sociala processer mellan platser/regioner, ge 

396 Paasi 1996 
397 Salomonsson 1994 sid. 103 
398 Ibid sid. 97, 101-105 
399 Herlitz 1999 
400 Herlitz 1999 och Rolén & Lindberg 1991 
401 Paasi 2001 sid. 146 
402 Paasi 2001 sid. 140 
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platser en mening, förstärka tillhörighet och bygga gemenskap utan att med 
nödvändighet utesluta.403  

Paasi beskriver regional identitet som en känslomässig länkning mellan 
människor och plats. Platsen är endast en del i en människas totala identitet 
och går inte att frikoppla från den. Andra aspekter såsom kön, yrke och relig-
ionstillhörighet är avgörande för en människas totala identitet. Vilken identi-
tet man har, definieras av individerna själva.404 

Utifrån Paasis definition baseras den regionala identiteten på ett rumsligt 
sammanhang, som genomsyras av maktrelationer genom exempelvis eko-
nomiska eller politiska intressen.405 Såväl Paasis som Eks definitioner utgår 
från individen, men innehåller även generella drag i form av kulturella ele-
ment samt områdesgränser. Regioner är socialt konstruerade och en produkt 
av sin historia samt de fysiska förutsättningarna i ett lo-
kalt/regionalt/nationellt sammanhang. Begreppet regional identitet är även 
det socialt konstruerat och kan, enligt Paasis definition, visa på relationer 
mellan individer, grupper och samhälle. Identiteten kan även knytas till 
rumsliga aktiviteter, exempelvis politisk aktivism som utmanar rådande 
maktstrukturer och inordning i sociala ordningar och orättvisor, där männi-
skor utövar sin makt att påverka rumsliga relationer.406  

Ek beskriver hur människor identifierar sig med andra i regionen samt att 
förutsättningen för definitionen av regional identitet är …att människorna 
själva definierar den region de identifierar sig med. Människorna bestäm-
mer själva sitt vi-skap och därmed också andras utanförskap.407 Även Paasi 
understryker att rumsligt förankrad identitet kan urskiljas i språkbruket kring 
vi-dem samt ”de andra”:  

A spatial dimension is usually inherent in the definitions of the Other, in the 
fact that the Other typically lives somewhere else, there. If the Other lives 
here, we – defined in specific narratives – are in any case different from it. 
/…/ The constitution of the we/they dichotomy usually exploits stereotypic 
definitions of both us and them, and of them in particular.408 

 
I vardagslivet är vanligtvis inte identitetskänslan närvarande, utan den kom-
mer fram vid konfrontationer eller aktivering, exempelvis i idrottssamman-
hang. En regional identitet knuten till byn eller trakten kan ofta, enligt Salo-
monsson, vara mer påtaglig än en nationell identitet. Den lokala identiteten 
kan likställas med hembygdskänsla, där man känner sin omgivning och kan 
identifiera sig själv genom relationerna till det som avviker, exempelvis ge-

403 Paasi 2001 sid. 138, 141 
404 Paasi 2001 sid. 138 
405 Paasi 2001 sid. 141 
406 Maxey 1999 
407 Ek 1994 sid. 81 
408 Paasi 1996 sid. 13 
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nom det man uppfattar som ett annorlunda beteende hos grannbyarnas invå-
nare.409  

Den plats och kultur som människorna identifierar sig med, skapar en 
etnocentrisk känsla av vi-de i en lokal miljö. Ek gör antagandet att regionala 
identiteter kan konstitueras av närupplevelser. En identitet som inte baseras 
på etnisk tillhörighet har, enligt Eks definition, svaga eller flytande gränser 
med måttlig eller svag intensitet, samt en blandad eller gruppbaserad identi-
tetsupplevelse, förankrad i olika samhällsskikt och klasser. Ek understryker 
att en regional identitet inte får likställas med ett kollektivt ställningstagande 
i en specifik fråga.410 För Ydre kommuns invånare kan således inte bygdens 
engagemang i skolnedläggningsfrågan ses som uttryck för en gemensam 
identitet men däremot kan det finns en lokal platsidentitet som kan förändras 
över tid. En kollektiv identitetsupplevelse hos landsbygdsungdomar kan 
förändras genom flyttning till staden och därmed till en identitet knuten till 
att vara stadsungdom.411 Människor identifierar sig med platser och barnaå-
rens samhörighet med dessa formar oss som individer och utgör en del av 
vår kulturella identitet.412 Barndomens upplevelser och bundenhet till en 
plats är känslomässigt stark och blir på så sätt en del av individens identi-
tet.413 Nordström beskriver vidare hur platsen för barndomen är viktig: 

Minnet av det landskap och den natur där barndomen utspelade sig finns 
kvar. Det antar olika slags betydelser för individen under hela livet, från att 
forma den egna identiteten under tonår och vuxenliv till ålderdomens mera fi-
losofiska frågor om det egna livets betydelse i förhållande till naturen och 
historien.414  

Identitet är ett komplext begrepp. Olsson m.fl. knyter samman begreppen 
livskvalité och identitet. Livskvalité innebär bland annat att den enskilda 
individen förknippar sin identitet med den plats där man bor. Identitet å 
andra sidan innebär det de boende känner igen som sina egna värden, som 
de tar till sig och för vidare.415  

Värden i boendemiljön är något som mina intervjupersoner beskrivit. De 
har exemplifierat hur människors vardagsliv kan se ut på landsbygden i 
Ydre. Genom att intervjua familjer före och efter det att skolnedläggningar 
aktualiserades, har jag kunnat följa nedläggningsprocessen på nära håll. Frå-
gan är om skolnedläggningarna har påverkat invånarnas känsla för platsen? 
Självfallet påverkar kommunala beslut barns och barnfamiljers vardagsliv, i 
olika hög grad beroende på beslutens art. Även de emotionella banden till 

409 Salomonsson 1994 sid 103 
410 Ek 1994 sid. 83, 84, 89 
411 Ek 1994 sid. 82-83 
412 Nordström 1998 sid. 12 
413 Olsson m.fl. 1998 sid 12-15 
414 Nordström 1998 sid. 16 
415 Olsson m.fl. 1998 sid. 205 
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platsen kan påverkas. Ett beslut om skolnedläggning ger effekter för såväl 
bygdens karaktär som dess invånare. Studien inleds på mikronivå, i intervju-
personernas vardag, men även på makronivån i form av kommunal plane-
ring. Mikro och makro hänger på så sätt ihop och kan inte frikopplas från 
varandra. Invånarna är en del av den bygd de bor i och de folkvalda besluts-
fattarna samt den kommunala administrationen är även en del av bygdens 
representation och förvaltning.  
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7. Barns platser och platser för barn 

Med begreppet barn åsyftas människor inom vissa ålderskohorter. Enligt 
FN.s konvention om barnets rättigheter räknas individer upp till 18 års ålder 
som barn. Vem, och vilka egenskaper, som tillhör kategorin barn har föränd-
rats över tid. Vad som kännetecknar ett barn styrs av normer om barn och 
barndom, vilket gör att ålderskategorisering kan ses som en kulturell kon-
struktion. I samhället finns även en hierarkisk ordning mellan åldersgrupper 
där vuxna tillhör normen, medan barn och äldre är avvikande. Barn och 
vuxna har olika erfarenheter och maktförhållanden kommer till uttryck i det 
utrymme barn har, och inte har, i samhället.416  Att ett kapitel om barns plat-
ser och barns perspektiv är väsentligt här visar att barn särskiljs från vuxna 
och inte tillhör normen eftersom ett liknande kapitel om vuxna inte behövs.  

Avsikten med min studie har inte varit att analysera barnens resonemang 
utifrån ålder, utan att fånga deras olika vardagslivserfarenheter. Det finns 
inte en gemensam röst för vare sig barn eller vuxna. Studien utgår från indi-
viduella förutsättningar, intressen och vardagliga mönster. Alla 11-åriga 
barns vardag ser inte likadan ut i Ydre. Varje barn är en unik individ med 
sina förutsättningar och existerar i ett sociokulturellt sammanhang där aktör-
skapet kommer till uttryck i ett samspel med andra barn, med vuxna, den 
fysiska miljön och samhället. Här vill jag visa vilka effekter som politiska 
beslut kan ge i barns och barnfamiljers vardagsliv samt belysa komplexiteten 
i vardagslivets organisation. 

Synen på barn 
Forskningen om barns uppfattning om platser, som sociala aktörer, har för-
ändrats sen 1990-talet och framåt. Det metodologiska synsättet inom barn-
domsforskningen har genomgått ett paradigmskifte och lämnat den utveckl-
ingspsykologiska synen på barn som studieobjekt. Den utvecklingspsykolo-
giska utgångspunkten är en mall över barns utvecklingsstadier och vad barn-
dom innebär. Idag strävar man inom ”The new social studies of childhood”, 
på svenska ”Nya studier av barn och barndom”, som har en sociologisk ut-
gångspunkt för hur barndom konstrueras, efter att den universella barn- och 
barndomsmallen och istället involvera barnen som deltagare för att synlig-

416 Kåks 2011 

 96 

                               



göra deras meningsskapande aktiviteter och vardagliga sammanhang.417 Den 
här synen på barn har varit dominerande en längre tid och är inte särskilt ny 
längre, men ordet ny lever trots detta kvar i benämningen. Min syn på barn 
är i huvudsak sociologisk, att barndomen är socialt konstruerad, men jag 
anser att den biologiska utvecklingen har betydelse och kan variera mellan 
barn och påverka det handlingsutrymme som finns att tillgå. Ålderns bety-
delse kommer exempelvis till uttryck genom att ju äldre barnen blir, ju mer 
självständigt och fritt tillåts barnen röra sig, längre och längre bort från 
hemmet.418  

I relation till den normativa kategorin vuxen har barn en annan position i 
samhället, vilket bland annat kommer till uttryck när barn ses som icke själv-
ständiga och vuxenvärldens uppgift är att fostra barnen till att bli kompetenta 
vuxna. Det kan gälla att lära barnen att akta sig för faror vid trafikerade 
vägar. Att se barn som en social grupp och barndomen som en social period i 
sig värd att studera, manifesteras i det engelska sociologiska begreppet 
being.419  Barndomen är dock ingenting statiskt utan konstrueras och är under 
ständig förändring.420 Halldén beskriver begreppet being:  

Being kan uppfattas som det kompetenta barnet som är likt den vuxne, men 
det kan också uppfattas som ett barn som utvecklas i sin egen takt och som 
har en individualitet, alltså barnet som varande, som inte är föräldrars eller 
pedagogers projekt.421  

 
Halldén problematiserar hur man kan se på barndom, att få vara barn eller en 
tidperiod i väntan på att man växer och blir vuxen. Barndomen är inte 
någonting som individen ska passera så snabbt som möjligt, utan det är en 
period i livet som är värd att uppmärksamma och barnen har precis som 
vuxna rätt till aktörskap. I nutida barndomsforskning går det att iaktta två 
olika förhållningssätt till barn, barndom och ungdom. Litteraturen som be-
handlar yngre barn präglas i större utsträckning av being, att fånga barnet där 
det är just nu i sitt sammanhang.422 Litteraturen som berör ungdomar strävar 
snarare mot att se individerna med deras intentioner och vad de strävar 
mot.423 Detta tillhör då resonemang kopplat till begreppet becoming. Katego-
riseringen kring being och becoming utgör en distinktion i synsätt, men kan 
även härledas till vilken åldersgrupp av barn som diskuteras samt studiens 

417  Christensen & James 2000b sid. 17-18, Holloway och Valentine 2000a sid. 763  
418 Veitch et al. 2006 
419 Qvotorup m.fl. 2009 sid. 31-32 
420 Halldén 2007 sid. 29 
421 Halldén 2007 sid. 181 
422 Se exempelvis Gustafson 2006 och 2011, van der Burgt 2006, 2008 och 2010, Christensen 
2003, Cele 2006 och 2008, Dell Clark 2011, Mårtensson 2004, Kylin, 2001, 2003 och 2004.  
423 Se exempelvis Corsaro, Waara, Jones och till viss del även Moinian. Moinian sätter be-
greppen being-becoming i ett identitetsperspektiv där barnet existerar i sin historia, nuet och 
framtiden.  
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fokus. Författarna avser inte att föra tillbaka forskningsansatsen till före 70-
talet, då de vuxna sågs som human beings och barn som human becomings. 
Jag ser det snarare som att forskarna försöker fånga processen i ungdomars 
aktörskap och strävanden som leder mot att på sikt kategoriseras som vuxen. 
På samma sätt kan jag se skillnad i uttryck för reproduktion och socialisat-
ion. Med de yngre barnen beskrivs hur barnen producerar och reproducerar, 
medan i diskussionen kring de äldre barnen är socialisation väsentligt.424 I 
den här studien begreppet being i fokus eftersom jag söker att fånga barnens 
vardagsberättelser utifrån nuet, men även beskrivningar om tiden innan sko-
lorna lades ner. Till viss del finns det även ett framtidsperspektiv, som 
kommer till uttryck när barnen beskriver sin syn på skolnedläggningarnas 
påverkan på bygden.   

Barns geografier 
Kopplingen mellan barn, plats, tid och rumslighet beskrivs inom den socio-
logiska och geografiska subdisciplinen ”barns geografier”, där barns var-
dagsliv och platsers betydelse studeras. Samtidigt som barns geografier har 
gemensamma beröringspunkter med hur vuxna uppfattar och använder plat-
ser, skiljer sig barns erfarenheter och berättelser åt, från vuxnas. Först och 
främst har barnen en annan utgångspunkt i och med att de är mindre i stor-
lek. De har därför en annan inblick i olika miljöer än vad vuxna generellt 
har. Platsuppfattning har sin grund i upplevelser och erfarenheter, direkt eller 
indirekt, av en plats.425 När en fullvuxen person sätter sig på golvet i var-
dagsrummet för att leka med barn, kan man plötsligt upptäcka något som 
ramlat och ligger dolt under soffan eller att golvlisten är dammig och behö-
ver putsas, något man inte noterat innan man intog en position likt barnens 
på golvet. Känslan för platsen kan förändras från städad till ostädad, genom 
att man har fått en annan upplevelse av den.  

Ett annat uttryck för att barn är mindre i fysisk bemärkelse syns i barns 
uppskattning av miniatyrer så som dockskåp och barnmöbler. Platser som är 
mindre i omfång är attraktiva för barn, exempelvis kojor i skogen, skottade i 
snö eller inomhus, vilket begreppet mikrogeografier426 berör. Kojor i utom-
husmiljöer är återkommande populära platser för barns aktiviteteter vilket 
kan ha sin grund i att kojorna ses, av barnen själva, som barns platser där 
social interaktion med andra barn sker. Aktiviteten kojbygge påverkas av 

424 Exempelvis använder Waara 2011 socialisationsbegreppet och Gustafson 2011 använder 
reproduktionsbegreppet. 
425 Cele 2008 
426 Begreppet mikrogeografier används för att betona någonting mindre, i förhållande till 
någonting större, i ett rumsligt sammanhang. Exempelvis använder Cresswell 2006 begreppet 
mikrogeografier vid studier av kroppens rörelser på ett dansgolv. Bale 1988 beskriver platser 
inom en sportarena genom begreppet mikrogeografier.  
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avstånd till platser där kojor kan byggas samt vilket material som finns att 
tillgå för att möjliggöra kojbyggandet.427   

Hemma i det egna rummet kan barnet ha flera olika platser, ett hörn för 
att måla med färgpennor, en bilbana på golvet, en telefon vid sängen där man 
pratar med kompisar, en dator vid skrivbordet och en fåtölj där man läser en 
bok. Alla platser är inom barnets rum och likt stationer där barnet vistas och 
utför olika moment i vardagen. Barnens lokalitet är på så sätt knuten till en 
begränsad mindre yta, där de skapar utrymmen i sitt vardagsliv.428 Det 
mikrogeografiska perspektivet kommer även till uttryck då barns beskriv-
ningar av platser generellt har högre detaljeringsgrad än vuxnas. 429 När barn 
ska beskriva platser görs detta ofta genom att de återberättar de aktiviteter 
som äger rum där d.v.s. vilken mening platsen fyller för barnen.430  

Hur barn definierar användningen av en plats beror på deras egna refe-
rensramar. Det blir tydligt när exempelvis van der Burgt beskriver hur barn 
tillskriver en byggarbetsplats utrymme för lek.431 Genom lekar utforskar 
barnen platser och skapar därmed relationer och får kunskap om platser. Den 
aktivitet man associerar med en plats kan även ha betydelse för hur platsen 
upplevs och värderas.432 James ger som exempel att en lekpark kan vara en 
plats barnen ser som lämplig för lek, medan föräldrarna ser platsen som en 
social miljö, där man träffar och umgås med andra föräldrar.433 Därför kan 
platser ha olika innebörd för olika individer som vistas där. Utifrån referens-
ramar, fantasi och behov kan barn tillskriva platser olika mening. Viktigt är 
även att komma ihåg att barn rör sig mellan olika sammanhang som exem-
pelvis hem, skola, kompisar och fritidsaktiviteter. För att kunna ta del av 
barns perspektiv, om exempelvis platser, är det därför viktigt att fånga sam-
manhangets betydelse.434 I Gustafsons studie av barns användande och upp-
levelse av en plats, är en av skolans toaletter träffpunkt för social samvaro. 
Barnen har konstruerat och tillskriver en plats ett annat värde än vad de 
vuxna, som skapade toaletterna, hade för avsikt.435 På liknande sätt kan jag i 
min studie se att barn i Österbymo använder en parkeringsplats vid brand-
stationen som cykelbana. Utifrån barnens kartbilder kan man generellt se att 
hem, skola, kompisars hus, släktingars hus, hemmets närmiljö, platser där 
fritidsaktiviteter äger rum, är viktiga för dem.436  

Meningen med en plats kan förändras över tid, exempelvis beroende på de 
aktiviteter som genomförs. Flertalet barn hemmahörande i Asby har fått en 

427 Kylin 2003 
428 Holloway & Valentine 2000b 
429 Kylin 2001  
430 Kylin 2003 
431 van der Burgt & Gustafson 2013 
432 Mårtensson 2004 sid. 130-131 
433 James 1990 sid. 279, 281 
434 Christensen & James 2000b sid. 17-18, Holloway & Valentine 2000a sid. 763  
435 Gustafson 2006 sid. 23, 36 
436 Veitch m.fl. 2006 
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förändrad bild av Rydsnäs, i och med att det numera hålls skolavslutning i 
Västra Ryds kyrka. Skolavslutningen är något som sker en gång per år, men 
som har betydelse för barnen och därigenom skapas en känsla och associat-
ion till platsen, som fylls med innehåll. På vilket sätt man använder en plats 
och vad man refererar till, har betydelse för den mening man tillskriver plat-
ser, samt är ett resultat av den sociokulturella miljö man växer upp i.437  

Det är dock viktigt att ha i åtanke att det kan finnas stora individuella 
skillnader mellan barns uppväxtmiljöer och levnadsbetingelser, tidsmässigt, 
rumsligt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Barn är ingen homogen grupp. 
Var ett barn har sin hemvist påverkar hur vardagen och barndomen utformas. 
Livet för ett barn i årskurs fyra, som går i en byskola, med få syskon och 
bosatt på landsbygden, kan skilja sig avsevärt från vardagen för ett barn i 
samma ålder, som växer upp med en stor syskonskara, går i en stor skola och 
har sin hemvist i en storstadsmiljö. Även inom samma bostadsområde kan 
barns vardagsliv skilja sig avsevärt åt. Barndomen är på så sätt socialt situe-
rad och existerar inte för alla inom ett och samma sociala eller kulturella 
sammanhang.438  

Barns vardagsliv utspelar sig på såväl privata som offentliga platser. 
Rasmussen skiljer på barns platser och platser för barn. Barns platser inne-
fattar platser som barn producerar främst för sig själva. Platser för barn inne-
bär däremot snarare fysiska platser, som vuxenvärlden har tilldelat barn.439 

Barns vardag innefattar en rad platser där de vistas längre eller kortare stun-
der. Vissa platser karaktäriseras av större handlingsfrihet, andra av mindre.440 

De platser som barn vistas på är i huvudsak konstruerade av vuxna och kon-
trolleras av vuxna, exempelvis skola, hem, köpcentrum, buss och sporthall. 
Detta gäller även platser för barn, som vuxna har skapat utifrån föreställ-
ningar om vad som stimulerar och attraherar barn till lek, exempelvis en 
lekpark eller en skolgård. De platser som skapats för barn, av vuxna, är inte 
alltid det som barnen uppskattar mest.441 Exempelvis fann barnen i Ydre, 
precis som i Mårtenssons studie av förskolors skolgårdar442, den naturliga 
skogen mer stimulerande och roligare att vistas i, än den av vuxenvärlden 
konstruerade lekmiljön på skolgården.  

Skolgården är både en social och fysisk miljö som barnen förhåller sig 
till.443 Det är inte endast vad som ses vid den första anblicken i form av utbud 
av redskap och personalnärvaro som har betydelse för hur barns lekar utfor-
mas, utan även omgivningen har stor betydelse.444 På skolgårdar med skogs-

437 Christensen 2003 sid. 41-42 
438 Halldén 2007 sid. 17-18 
439 Rasmussen 2004 
440 Änggård 2007 sid. 148 
441 James 1990 sid. 279-280, 282 
442 Mårtensson 2004 
443 ibid sid. 133 
444 Mårtensson 2004 sid. 59, 115 

 100 

                               



parti i den nära omgivningen, istället för endast en anlagd lekplats, ges bar-
nen möjlighet att utforska platser själva och ”frirum” från vuxenvärlden kan 
skapas.445 Den fysiska miljön är en faktor i barns lekmöjligheter, handlings-
förlopp och sociala sammanhang. Barn har starka band till den fysiska mil-
jön vilket bland annat kommer till uttryck i deras utomhuslekar. Genom ut-
byte med den fysiska omgivningen tillägnar sig barnen platser, som blir en 
del av barnens leksammanhang446 och identitet. Skogen ger barn handlingsut-
rymme för aktiva och kreativa lekar och de kan se skogen som sin egen, 
genom att de får bygga miljöer utifrån sina och platsens egna villkor.447 Ge-
nom exempel kojbygge blir barnen delaktiga i skapandet av platsen.448 
Halldén beskriver att där barn har möjlighet att forma platsen, samt när en 
mängd barn vistas på en plats utan vuxnas övervakande, upplevs den mer 
som deras plats än plats för barn.449 På skolgården i Österbymo skapar bar-
nen olika typer av platser. Det kan röra sig om att de ritar en hage att hoppa i 
eller bygger fördämningar i bäcken, där båttävlingar går av stapeln när det 
har regnat. Den här typen av platser konstrueras för en kort period, när det 
regnar ute spolas kritstrecken på asfalten bort och fördämningar brister i 
bäcken. Kojorna som byggts i skogen är mer bestående, där barnen bygger 
om och bygger till men även river. Barnens skapande av platser är både kort-
siktiga och långsiktiga utifrån lek, väder, sociala och fysiska förutsättning-
ar.450   

Ytterligare en faktor som skiljer barns och vuxnas rumsliga uppfattning är 
räckvidden av den yta man rör sig på i vardagen. Yngre barn tenderar att röra 
sig främst inom närområdet, medan vuxnas förflyttningar kan ske över större 
ytor. Detta är dock starkt sociokulturellt betingat, beroende på hur samhället 
och familjens vardag är organiserad.451   

Barns sociala geografier 
Även barnens sociala umgänge påverkas av de platser man vistas på. På 
vilken plats interaktionen med andra barn sker, styrs till stor del av att vård-
nadshavare. Det allmänna skolsystemet och organiserade fritidsaktiviteter 
har stort inflytande över var barnen är, och därmed även över vilka andra 
barn som finns tillgängliga på den platsen. Andra barns val och strategier 
spelar stor roll i barnens vardag, exempelvis beskriver flertalet barn hur de 
väljer fritidsaktiviteter utifrån vad kompisar valt. Hur tillvaron organiseras 

445 ibid sid. 127, 132-133 
446 Begreppet leksammanhang används av Mårtensson för sammanfatta relationen mellan 
barn, plats och lekens tema. Mårtensson 2004 sid. 41 
447 Mårtensson 2004 sid. 130-131 
448 Änggård 2012 
449 Halldén 2007 sid. 142 
450 Rasmussen 2004 sid. 165-166 
451 James 1990 sid. 280, 281 
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har även en tydlig social dimension, kopplad till platser utifrån var barnet 
bor och var kompisar bor. Platsen för barnens lek utomhus präglas starkt av 
tillgång till kompisar. Finns inte lekkamrater att tillgå, minskar barnens lek 
utomhus och lekar inomhus ökar.452  Man bör även se hur den fysiska miljön 
är utformad exempelvis om det är möjligt för barn att leka själva utomhus 
utan att andra ser vad man gör eller att man leker ensam.  

I en studie av ungdomars erfarenheter av att byta skola, vid övergången 
från årskurs sex till sju, konstaterar Garpelin att en förändrad gemenskap 
uppstår när man möts i en ny skolklass, men att mönster från tidigare skolår 
lever kvar. Skolbakgrunden och den tidigare klassen har betydelse för hur 
kamratgrupper organiseras i den nya klassen. Man fortsätter i existerande 
gruppbildningar, alternativt bryter man med tidigare kamrater för att finna 
andra,453 exempelvis med gemensamma intressen som musik. Grupperna är 
dock inte statiska utan förändras kontinuerligt. De grupperingar som bildades 
i samband med att klassen slogs samman, levde kvar under resten av skolti-
den, med få undantag. De förändringar som skedde gällde främst inom grup-
perna.454 

van der Burgt har studerat barns nätverk och visar att skolupptagningsom-
rådet är en viktig parameter för var och med vem barn leker. Barnen leker 
med andra barn från skolan och de barn som har kamrater i närområdet vis-
tas följaktligen mest i det egna bostadsområdet.455 Skolupptagningsområdet 
har betydelse för var barnen tillbringar sin tid i och med att upptagningsom-
rådet, till viss del, styr var de barn är bosatta som går i respektive skola.456 
Karsten beskriver hur valet av skola påverkar de sociala aspekterna av att gå 
i samma skola: Children growing up in the same street without attending the 
same school do not know each other well.457 Detta knyter an till resultaten 
från min studie, som visar att rumsligheten i barns sociala nätverk påverkas 
av var klasskamrater är bosatta. Ytterligare forskning presenterar pedagogen 
Heurlin-Norlinder som undersökt sambandet mellan barns rörelsemönster 
och närmiljöns utformning. Studien visar att platser är socialt och känslo-
mässigt viktiga för såväl vuxna som barn. Genom att barn vistas på en plats 
och leker, knyts platsen och sociala relationer samman.458 När barn vistas på 
en plats, hemma eller på andra platser, och har sociala relationer där, skapas 
känslor för platsen.459 Känslor för platser, hos landsbygdsungdomar i Austra-
lien, var som starkast för platser man associerade med sociala relationer och 
aktiviteter.460 

452 Veitch m.fl.  2006 
453 Garpelin 2003 sid. 55, 68 
454 ibid sid. 72, 378 
455 van der Burgt 2006  
456 van der Burgt 2006 sid. 193 
457 Karsten 2011 sid.1660 
458 Heurlin-Norinder 2007 
459 van der Burgt 2008 
460 Lee & Abbott 2009 sid. 203-204 
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Barn och samhälleliga strukturer 
Maktrelationer är en faktor som kan distansera olika åldersgrupper från 
varandra och där unga personer generellt har mindre makt än äldre. Vid 
nyckelövergångar tillskansar sig yngre mer makt, vilket i sin tur även leder 
till höjd status, som manifesterar passagen till vuxenvärlden, symboliseras av 
oberoende, kompetens, kapacitet för beslutsfattande och självständighet.461 

Det individuella handlingsutrymmet ökar, ju mer vuxen man anses vara. 
Barndomen karaktäriseras av beroende av vuxenvärlden, vilket innebär att 
barndomskategoriserigen inte främst är knuten till ålder. Vi lever i en lokal 
miljö och det är samhälleliga strukturer som påverkar individers handlingsut-
rymme.  Jones betonar att beskrivningar inte kan generaliseras, eftersom vi 
saknar andras perspektiv. Sammanhanget, för barns vardagsupplevelser, är 
av vikt.462 På samma sätt kan landsbygden, utifrån Waaras text samt SCB:s 
definition, definieras som vad den inte är, och individen kan tillskriva sig 
egenskaper genom att säga vad man inte är.463 Barn sociala umgänge kan 
präglas av gemensamma fritidsintressen och följaktligen även av att inte ha 
det. Som exempel kan barn som inte är fotbollsintresserade välja att umgås 
med varandra. Att exkludera blir därmed ett sätt att identifiera. 

Kåks beskriver, genom exempel på barns tankar om framtiden, hur indi-
viduell framtidstro och framtidsoro är en del av den samhälleliga strukturen 
samt de socioekonomiska preferenserna.464 Att se det lokala sammanhanget, 
med skola, grannskap och samhälle, är med andra ord viktigt för att fånga 
upp barns erfarenheter och åsikter kring sitt vardagsliv.465 Hur pass själv-
ständigt ett barn är och tillåts vara styrs till stor del av vad som kännetecknar 
”den goda barndomen” och vårdnadshavares möjlighet att skapa välbefin-
nande styrs av sociala och kulturella preferenser. Vissa vårdnadshavare strä-
var efter att möjliggöra regelbunden motion, andra efter privata tvärflöjts-
lektioner. Barn fostras i en miljö fylld med reproduktion av normer och för-
givettaganden i en social och kulturell miljö, vilket påverkar hur deras barn-
dom formas. Diskussionen kring vad som är bra för barn skiljer sig därför åt 
mellan olika miljöer.466 Förutom det sociala och kulturella sammanhanget är 
även det historiska perspektivet av vikt. Barns vardagsliv kan se olika ut om 
man jämför mellan generationer.467 Man kan även se samband mellan föräld-
rarnas utbildningsnivå och barnens deltagande i fritidsaktiviteter. Barn till 
föräldrar med högre utbildning går mer på aktiviteter som rör sport och mu-
sik.468 Föräldrarnas socioekonomiska preferenser kommer till uttryck både i 
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hemmet, genom den lekutrustning som finns att tillgå för att genomföra akti-
viteter, samt möjligheter att supplera med skjuts för att barnen skall kunna 
deltaga i organiserade fritidsaktiviteter.469 Barn till föräldrar med lägre ut-
bildningsnivå har mer fritidsintressen som är oorganiserade. Även barnens 
ålder är av betydelse. I studier av barn mellan 6 och 12 år ökade deltagandet 
i organiserade aktiviteter ju äldre barnen blev.470   

Ytterligare en sociokulturell skillnad mellan barn rör användning och syn 
på färdmedel. Barn utvecklar samma vanor att färdas som föräldrarna har. 
Därmed har föräldrarnas vardagsrutiner, t.ex. hur de färdas till och från ar-
bete, samt tillgången till färdmedel betydelse.471 För familjerna i Ydre är 
främst den egna bilen norm för vardagens transporter.  

I det här kapitlet har begreppet agens använts och jag har beskrivit hur 
barnens uttalade eller outtalade strävanden mot olika mål, utifrån de möjlig-
heter och förutsättningar man har, innefattas i begreppet agens. Individer har 
en agenda för hur man hanterar olika situationer utifrån den kompetens man 
har socialt och mentalt men även utifrån omgivningens respons. Detta kan i 
sin tur ge rumsliga uttryck t.ex. att ett barn kan göra sin vilja hörd och få 
tillåtelse att cykla till en lekkamrat. Alla barn har agens, vissa är starkare i 
sin agens och andra svagare. Agens brukar inte diskuteras utifrån mängd, det 
handlar snarare om hur den kommer till uttryck. Ett sätt är i barns handlings-
utrymmen, något som även tidsgeografin uppmärksammar i begreppet 
prisma. Det finns dock en skillnad i synsättet mellan den sociologiska agens-
en och tidsgeografiska prismat. I det senare är det fysiska tidsrummets 
spännvidd i fokus och beskrivs i termer av brett eller snävt. I min analys har 
jag valt att hantera barns handlingsutrymme utifrån det tidsgeografiska per-
spektivet genom illustrationer av prismor. De sociala och mentala kan 
komma till uttryck i prismor exempelvis genom de kompisar man vill, eller 
inte vill, träffa på fritiden eller vad man ser sig ha för handlingsalternativ. 
Prismorna i min avhandling utgår från barnens egna beskrivningar av situat-
ioner och sammanhang och de har själva definierat sina handlingsutrymmen 
och vad som är möjligt eller inte möjligt att genomföra på grund av tids-
rumsliga förutsättningar och begränsningar. Huruvida sociala och mentala 
aspekter berörs avgörs av barnens berättelser. 
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8. Metod 

Min första ambition med avhandlingen var att analysera barnfamiljers erfa-
renheter av skolnedläggningsprocesser, vilket utmynnade i licentiatuppsatsen 
Skolnedläggningar på landsbygden, konsekvenser för vardagsliv och lokal-
samhälle.472 Därefter bytte jag fokus till att studera på vilket sätt skolned-
läggningar påverkar barns och barnfamiljers vardagsliv och syn på lokal-
samhälle. De kunskaper jag hade fått genom familjeintervjuerna gjorde att 
jag valde att arbeta med ett annat metodologiskt upplägg med barnen, utifrån 
nya och förändrade frågeställningar. Det hade självfallet varit mycket intres-
sant och lärorikt att även återkomma till familjerna och låta dem svara på 
samma frågor som ställdes till barnen i den nya studien. Det skulle ha gett ett 
rikare material om jag utnyttjade alla studiens metoder på samtliga intervju-
personer. Eftersom detta inte varit tidsmässigt möjligt, har jag därför valt att 
låta studien bestå av två delar. Båda delarna har sin utgångspunkt i kvalita-
tivt intervjumaterial. Den första delen, med ett komplement av scheman över 
vardagens rutiner, och den andra delen med ett kartritningsmoment för att 
visa hur skolnedläggningar påverkar barnens och barnfamiljernas vardag.  

För att undersöka skolans roll och betydelse för barnfamiljers vardagsliv 
och lokalsamhälle, såväl socialt som aktivitetsmässigt och rumsligt, har jag 
först intervjuat tolv barnfamiljer och därefter 28 barn.  

För att få en förståelse av och bakgrund till den politiska process och det 
nedläggningsbeslut som intervjupersonerna beskriver och relaterar till sin 
vardag, har jag intervjuat kommunchefen, kommunalrådet, skolchefen, rek-
tor samt två personer som arbetar politiskt i den kommunala verksamheten. 
Frågorna belystes på skilda sätt av olika individer bland annat på grund av 
kunskap om beslutsprocessen och skilda referensramar. Jag har även inter-
vjuat tre personer som är eldsjälar, motståndare till skolnedläggningarna och 
som varit drivande i Framtidsgruppen Ydre, vilken har ansökt om att få 
starta två friskolor i kommunen. Dessa intervjuer har följts upp med telefo-
nintervjuer senare i nedläggningsförloppet.  

472 Cedering 2012 
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Familjeintervjuer 
Syftet med intervjuerna är att studera och därefter analysera ett lokalt ske-
ende med förståelse för familjers eller individers sociala liv och hur de inter-
vjuades vardag gestaltar sig.473 Intervjuerna har inletts med en uppmaning att 
beskriva vad skolan betyder för samhället och för individen. Tonvikten lig-
ger på intervjupersonernas uppfattning och erfarenheter.  Människor upple-
ver vardagen och platser på olika sätt och förknippar platser med olika sa-
ker.474 

  Det är intervjupersonerna, främst de vuxna, som har beskrivit hur hel-
heten i deras vardag ser ut, såväl tidsrumsligt som socialt. De har även defi-
nierat vad som är viktigt för dem. Jag har inte på förhand valt ut aspekter 
som mer eller mindre viktiga. Genom den första intervjun, som ägde rum i 
deras hem, har jag fått en inblick i intervjufamiljernas sätt att organisera sin 
vardag rumsligt, exempelvis vilka lekmöjligheter som finns i anslutning till 
hemmet och avståndet mellan hem och lekkamrater.  

De första intervjuerna genomfördes under våren 2009. Eventuellt hade 
andra aktiviteter varit aktuella om de gjorts vid en annan årstid. Studiens 
resultat är således inte helt generaliserbara för alla delar av året. 

I figur 6 visas den kommunala beslutsprocessen kring skolnedläggningar-
na parallellt med undersökningens fältstudier och familjeintervjutillfällen för 
att illustrera när intervjuerna har ägt rum i förhållande till när beslut fattats 
kommunalt.  

 
Figur 6. Beslutsprocess, fältstudier och intervjutillfällen med familjer, över tid. Be-
slutsaktiviteterna läses i den övre kolumnen och studiens forskningsaktiviteter i den 
nedre kolumnen. 

Genom de uppföljande familjeintervjuerna har de förhoppningar och farhå-
gor som yppades inför skolnedläggningarna följts upp och vardagslivets 
förändringar blivit tydliga. Barnfamiljerna har vid de uppföljande intervjuer-
na beskrivit hur de pusslat ihop tid och rum för att anpassa sig till Ydres 
omorganiserade skolväsende.  

473 Kvale 1997 sid. 37 
474 Hay 2005 sid. 6 
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Urval av barnfamiljer 
Vad gäller de familjer, som ingått i intervjuundersökningen, har jag via kon-
takt med Ydre kommuns kommunalråd Inga Arnell Lindgren475 (som jag 
gjorde en första informell intervju med) fått namnförslag. Hon har inblick i 
bygden och har hjälpt till att hitta intervjupersoner, samt varit en värdefull 
kontakt vid Ydre kommunförvaltning. Vid intervjun frågade jag henne om 
hon hade tips på intervjupersoner, som bodde i olika delar av bygden, och 
som hade barn i någon av de två nedläggningshotade skolorna, samt någon 
familj som valt att flytta från bygden. Jag fick totalt tre namnförslag på fa-
miljer, varav en tagit ställning mot nedläggningarna, en såg såväl för- som 
nackdelar med nedläggningarna och den tredje familjen var främst positiv 
till nedläggningarna. Jag kontaktade sedan familjerna telefonledes och pre-
senterade mig och forskningsprojektet. Jag återkom till familjerna under 
våren 2009 för intervjuer.  

För att finna ytterligare intervjupersoner har jag använt ett målinriktat ur-
val utifrån snöbollsmetoden476 som innebär att en intervjuperson tillfrågas 
om den vet någon annan som skulle kunna tänkas passa för eller vara intres-
serad av att deltaga i studien. På det sättet har jag fått kontakt med tolv fa-
miljer som intervjuats (se tabell 4). Faran med snöbollsurval är att vissa åsik-
ter blir överrepresenterade, utifrån den första intervjupersonens rekommen-
dationer om nya intervjufamiljer.477 I mitt fall finns det därmed en risk för att 
personer som ställer sig positiva till nedläggningarna deltagit i och med att 
kommunalrådet, som gav de första namnförslagen, har varit drivande i ned-
läggningsbeslutet. Efter de första intervjuerna kunde jag konstatera att kom-
munalrådet hade gett mig namn på familjer som ställde sig såväl positiva 
som negativa eller neutrala till nedläggningsbeslutet. Familjerna var inte 
valda utifrån sin åsiktsbildning utan utifrån skolkatalogen, för att tillgodose 
mitt önskemål om spridning i hemvist och barn i varierad ålder. Jag hade ett 
önskemål om spridning i åsikter och det föll väl ut.  

Jag har haft för avsikt att låta personer med olika bakgrund komma till 
tals, personer med varierande bostadstyp, familjesammansättning och hem-
vist. En del familjemedlemmar är uppvuxna i bygden, andra är inflyttade 
från andra delar av kommunen eller andra delar av landet. Någon familj be-
står av en ensamstående förälder, andra av kärnfamiljer eller ombildade fa-
miljer.478 Min strävan har varit att belysa Ydre ur olika perspektiv och jag 
hade gärna sett att fler byar blivit representerade. I Hestra skedde intervjuer-
na efter det att skolnedläggningarna ägt rum och därför har inga uppföljande 
intervjuer gjorts. Tre hushåll har avböjt att deltaga i studien.  

475 Arnell Lindgren, Inga intervju 2010-12-27 
476 Jämför Wihlborg 2000, Bryman 2013 sid. 434 
477 Bryman 2013 sid. 434, Repstad 2008 sid. 61 
478 I ombildade familjer kan föräldrarna ha barn sedan tidigare relationer. 
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Familjernas beskrivningar kompletterar varandra och efter det att flera in-
tervjuer var genomförda ansåg jag att de gav ungefär samma bild av var-
dagslivet, vilket innebär att ytterligare intervjuer inte hade tillfört särskilt 
mycket. Kvalitativa metoder används ofta för att påvisa variation, men ett 
mindre antal intervjuer räckte för att uppnå mättnad och intervjupersonernas 
beskrivningar blev likartade. Det blir på så sätt inte bara antalet intervjuer 
som är avgörande, utan djupet i intervjuerna är det viktiga.479   

 
Namn Plats Antal närva-

rande vid 1:a 
intervjun 

2:a intervjun 
per telefon 

3:e intervjun 
per telefon 

Aronsson Tätort 3 Mamman Mamman  
Berggren Landsbygd 5 Pappan - 
Carlsson Landsbygd 2 Mamman Mamman  
Davidsson Landsbygd 4 Pappan Mamman* 
Ekström Landsbygd 1 Mamman - 
Fredriksson Landsbygd 1 Mamman - 
Gustafsson Landsbygd 5 Mamman - 
Hultqvist Landsbygd 5 Mamman  
Ivarsson Utflyttade till 

stad utanför 
kommunen 

4 - - 

Jönsson Landsbygd 3 Pappan - 
Knutsson Landsbygd 1 - - 
Lindgren Tätort 1 - - 

Tabell 4. Intervjupersoner. Familjernas bostadsplats, deltagarantal vid den första 
intervjun samt vem som har svarat på frågorna vid en andra och tredje uppföljande 
telefonintervju.  
* Den tredje uppföljande intervjun med familjen Davidsson skedde i hemmet 

Samtliga namn på privatpersoner som deltagit i den här studien är fingerade. 
I studien presenteras samtliga medlemmar i familjen Aronsson med förnamn 
som börjar på bokstaven A, på samma sätt presenteras samtliga medlemmar i 
familjen Berggren med förnamn som börjar på bokstaven B och så vidare (se 
tabell 4). Genom att använda samma begynnelsebokstav i såväl förnamn som 
efternamn kan man koppla samman individ med familj.  

Att intervjua familjer 
Eftersom jag önskat intervjua familjer har det krävts att föräldrarna samtyckt 
till att jag intervjuat deras barn. Avsikten har varit att intervjua hela familjen 
vid ett och samma tillfälle. Syftet med att intervjua hela familjer har varit att 
även försöka ta tillvara barnens perspektiv. Fördelen med en gruppintervju, 
en familj, är att intervjupersonerna kan känna sig tryggare och att en inbör-

479 Bryman 2013 sid. 436, Kvale & Brinkman 2010 sid. 129 
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des dialog kan uppstå. Nackdelen kan vara att någon person blir allt för do-
minerande i samtalet, samt att minoritetsuppfattningar får stå tillbaka för 
gruppens generella åsikter och att barnen eller föräldrarna kanske inte vill 
tala om vissa saker tillsammans med övriga familjen.480  

Som Bushin beskriver har det generellt varit svårt att intervjua barnen, 
speciellt barn i låg ålder, tillsammans med övriga familjen och det är möjligt 
att barnen svarat annorlunda på frågorna om föräldrar eller syskon inte varit 
närvarande.481 Ofta har föräldrarna svarat i barnens ställe vilket har inneburit 
att jag har få citat av barn från familjeintervjuerna, samt att jag inte har kun-
nat återge barnens bild av förloppet i den utsträckning jag önskat. En fördel 
med familjeintervjuerna har varit att barnen och föräldrarna diskuterat 
sinsemellan och deras svar har byggt vidare på varandras.482 I resultatredo-
visningen finns en del citat av intervjupersoner. Jag har valt ut citat som får 
representera typiska svar. Framför allt visar citaten hur föräldrarna, vid fa-
miljeintervjuerna, förhåller sig till frågorna. Barnen citeras främst med ut-
gångpunkt i de enskilda intervjuerna samt i gruppintervjuerna med barn.  

Det har inte alltid varit praktiskt genomförbart att intervjua hela familjer 
på grund av arbetstider, arbete på annan ort, sjukdom, fritidsaktiviteter eller 
andra hinder. Vid de uppföljande intervjuerna har en vuxen person från re-
spektive familj intervjuats. Urvalet av intervjupersoner vid de uppföljande 
telefonintervjuerna har baserats på vem som svarat i telefonen, alternativt, 
när barn svarat, vilken förälder som varit anträffbar. (Se tabell 4) Det finns 
en risk att resultatet påverkats av att majoriteten uppföljande intervjuer har 
skett med mödrarna i familjerna. Å andra sidan har de uppföljande intervju-
frågorna främst utgått från det som sagts vid det första intervjutillfället, när 
övriga familjemedlemmar deltagit.  

Intervjufrågor och intervjusituationerna  
För att kunna formulera intervjufrågor krävs en viss kunskap i ämnet. Ge-
nom att göra fältstudier, i form av ett inledande besök i Ydre kommun, fick 
jag en överblick av den bygd intervjufamiljerna bor i. För att klarlägga av-
stånd och lägen för vardagliga aktiviteter åkte jag runt och lokaliserade sko-
lor, bensinstationer, idrottsplatser och matvaruaffärer. Jag besökte kommun-
kontoret, där jag informellt presenterade min kommande studie för kommu-
nalråd och kommunchef. Kvale beskriver att genom att besöka en plats man 
ska undersöka kan man få en känsla av vad de intervjuade kommer att tala 
om.483 För att få inblick i effekter av en skolnedläggningsprocess har jag in-

480 Repstad 2008 sid. 109-110, McDowell 2010 sid. 156  
481 Bushin 2007 
482 ibid 
483 Kvale 1997 sid. 92 
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tervjuat kulturgeograferna Christina och Torvald Gerger som skrivit om 
utbildning och samhälle och däribland om skolnedläggningar.484   

Beroende på studiens frågeställningar om hur skolnedläggningar påverkat 
familjernas vardagsliv, beskrivningar av och känslor för bygden samt inter-
vjufrågornas karaktär, har jag använt semistrukturerade intervjuer med en 
intervjuguide (se bilaga 2) till grund. Eftersom studien har en kvalitativ an-
sats har flexibiliteten i den semistrukturerade intervjun varit värdefull.485 
Intervjuguiden är uppdelad i teman utifrån studiens frågeställningar som i sin 
tur ligger till grund för avhandlingens analys.486 Syftet med intervjuerna har 
varit att fånga barnfamiljernas vardagliga förehavanden i form av samspel 
med lokalsamhälle, skola, fritidsaktiviteter och sociala mönster. Vid fram-
ställningen av intervjuguiden har jag strävat efter att använda öppna frågor, 
som vid intervjutillfället följts upp genom följdfrågor, där jag bett om speci-
ficeringar och motiveringar. De öppna frågorna syftar till att intervjuperso-
nen själv ska klä sina egna erfarenheter, uppfattningar och tankar i ord.487  

Ordningsföljden för frågorna har avgjorts av intervjupersonens svar och 
ämnen som intervjupersonen berört. På så sätt har frågeordningen kommit att 
kastas om, för att anpassas till en eventuell röd tråd i intervjupersonens be-
rättelse.488 Vid de första familjeintervjuerna ställde jag en rad uppföljande 
frågor utöver intervjuguiden, i syfte att få en förståelse för vardagslivet i 
Ydre, exempelvis om regelbundna barnaktiviteter i bygden. 

Innan intervjuerna gjordes hade intervjupersonerna fått en kortfattad in-
troduktion, där studiens syfte och intervjuns struktur med frågeställningar 
klargjorts.489 Hay beskriver att han brukar ha med diagram, statistik eller en 
karta som hjälpmedel, för att diskutera studiens upplägg490, eller fotografier 
för att ha som utgångspunkt till intervjufrågor.491  Jag har haft med en karta 
över Ydre kommun samt en karta över Östergötland, att ha som utgångs-
punkt för frågor om hushållens vardagliga resande. Intervjun har tagits upp 
digitalt, samtidigt som jag har fört kompletterande stödanteckningar. Förde-
larna med ljudupptagning har varit att jag kunnat delta mer aktivt i intervju-
erna genom att följa med i intervjupersonernas kartvisningar och fånga an-
siktsuttryck med följdfrågor. Ljudupptagning innebär dessvärre en risk för 
att intervjun inte finns kvar vid tekniska problem, att intervjupersonerna kan 
uppleva obehag inför att bli inspelade, samt att det är mycket arbete med 
transkribering. De flesta familjerna har då och då berättat saker som inte 
legat inom intervjuguidens ram. Det har varit beskrivningar av historiska 

484 Intervju Gerger, Torvald och Christina, 2009-03-17, Gerger 1978, Gerger 1972 
485 Bryman 2013 sid. 415, 424 
486 Kvale 1997 sid. 121 
487 ibid sid. 14 
488 Hay 2005 sid. 85 
489 Bryman 2013 sid. 212-213 
490 Hay 2005 sid. 92 
491 Bryman 2013 sid. 425 
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händelser från bygden, beskrivning av släktträd, erfarenheter av andra lands-
bygdsmiljöer och semesterminnen. Jag har tagit sådana tillfällen i akt att 
lyssna och ibland även ställa följdfrågor, i syfte att få ökad förståelse för 
bygden och familjernas vardagsliv.  

Inom tidsgeografin är det vanligt att man samlar in data om vardagen med 
utgångspunkt i personligt skrivna tidsdagböcker.492 Jag har istället valt att 
tillsammans med intervjupersonerna skissa ett övergripande tidsschema i 
samband med intervjutillfället. Schemat har ritats tillsammans med familjen 
för att tydliggöra familjens vardagliga mönster och kontrollera att jag uppfat-
tat informationen rätt. För att kunna fånga vardagsrutiner var det inte möjligt 
att använda tidsdagböcker som exempelvis Ellegård föreslår.493 En nackdel 
kan då vara att uppgifterna i tidsschemana inte blir lika detaljerade men å 
andra sidan blir vardagens rutiner mer framträdande. Exempelvis kan en 
tidsdagbok över en tisdag präglas av att familjen fått magsjuka och de aktivi-
teter som följer med detta. Ett tidsschema visar istället hur tisdagar generellt 
ser ut för familjen med tidpunkter, platser och rutiner kring pendling till 
arbete, skola, fritidsaktiviteter och sociala mönster. När tidsschemana skulle 
upprättas plockade flera vuxna fram kalendrar, almanackor och arbetssche-
man för att ha som stöd när de skulle beskriva hur familjens vardag ser ut en 
vanlig vecka. Tidsscheman och intervjumaterialet var grunden i min analys 
av intervjupersonernas vardag.  

Vid en pågående skolnedläggning är många i bygden upprörda över det 
kommunala beslutet. Att i den situationen komma och fråga om byskolans 
betydelse kan onekligen påverka resultatet. Intervjupersonernas medvetenhet 
och uppfattning om skolans roll för landsbygden kan variera väsentligt från 
innan ett nedläggningsbesked till efter.494  Samtidigt kan det möjligtvis vara 
bra att intervjupersonerna har insikt i en fråga som ställs. Om ämnet finns på 
agendan och människor känner engagemang, kan intervjupersonerna lättare 
uttrycka sig genom att de reflekterat kring frågan. Intervjuerna har tagit allt 
mellan en och tre timmar att genomföra. De personer som varit engagerade i 
skolnedläggningsprocessen har generellt tagit längre tid att intervjua, kanske 
för att de hade vana vid att uttrycka sina tankar i ämnet. 

I intervjusituationen kan faktorer som personkemi, ålder, kön och status 
spela roll för samspelet och intervjuns utgång. Intervjupersonerna påverkas 
av forskaren och forskaren påverkas av intervjupersonerna och den sociala 
miljö som studeras.495 I ett intervjusammanhang sker en interaktion mellan 
den som intervjuar och den som blir intervjuad. Att man påverkas av 
varandra kan vara såväl en brist som en styrka.496 Eftersom studien baseras 
på relativt få intervjupersoner får man vara försiktig med att dra generali-

492 Ellegård 2001a sid. 47-61, Nordell 2002 sid. 59-63 
493 Ellegård & Wihlborg 2001 sid. 16-21 
494 Alvesson & Sköldberg 2008 sid. 224 
495 Repstad 2008 sid. 73, Hay 2005 sid. 87 
496 Kvale 1997 sid. 39 
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serande slutsatser. Kvale ställer frågan huruvida en intervjustudies resultat är 
generaliserbara. Utifrån barnfamiljernas vardagslivsbeskrivningar ger resul-
tatet en förståelse för den förändring som skett och viss generalisering är 
möjlig. Dock är det inte så enligt det positivistiska angreppssättet med stat-
istiskt säkerställda resultat, utan snarare utifrån en diskursiv uppfattning om 
att kunskap är socialt och historiskt kontextualiserade former av förståelse 
och handling i den sociala världen.497 Det finns olika typer av generali-
seringar och den här fallstudien bygger på slutsatser utifrån personliga erfa-
renheter, som är lokalt förankrade med noggranna beskrivningar av fallen.498 
Däremot kan man uppmärksamma mönster i det empiriska materialet, visa 
på komplexiteten och ge exempel på hur individer resonerar och upplever 
förändringar vid nedläggning av byskolor.  

Vid ett flertal intervjuer har intervjupersonerna uttryck sig ganska fåordigt 
om fördelar och nackdelar med att bo på landsbygden samt synen på bygden.  
I stort sett alla har nämnt naturen som en fördel. När jag frågat vad det är 
med naturen som är en fördel, har många haft svårt att klä sina tankar i ord. 
Flera att sagt att de finner det svårt att förklara. Vid den här typen av situat-
ioner har jag haft två följdfrågor till hands för att komma runt svårigheten. 
Jag har omformulerat frågan ”Om en familj funderar på att flytta hit och de 
frågar dig varför de ska välja att flytta till just den här platsen, vad svarar du 
då?” Detta har fått intervjupersonerna att uttrycka sig. Genom sina berättel-
ser har deras syn på bygden och landsbygden framträtt. Ett annat sätt att 
fråga har varit ”Om familjen skulle tvingas flytta till Göteborg, vad skulle du 
sakna från den här platsen?”. 

Vid frågor om sådant som har hänt längre tillbaka i tiden kan svaren bli 
osäkra. Vid retrospektiva frågor kan problemet vara att minnas känslor och 
tankar ur det förgångna, exempelvis kring intervjupersonernas val av tidigare 
bostadsorter. Ett sätt att komma runt problemet är att försöka koppla frå-
gorna till konkreta situationer eller händelser, samt att fråga om intervjuper-
sonerna ser annorlunda på saken nu än då.499 

Skolnedläggningen i Ydre har varit ett omstritt ämne, som engagerat 
många i bygden. I en del intervjuer blev det till och med så att man hade 
meningsskiljaktigheter inom familjen, vilket visar att frågorna berör. Före-
ställningen om byskolans betydelse kan ha sin grund i starka normer kring 
vad vi uppfattar som bra eller dåligt för bygden och barnens skolgång. Att 
göra en studie mitt i processen och ställa intervjufrågor om hur nedläggning-
en uppfattas, har i några familjer varit känsligt. De har tvekat om att uttala 
sin ståndpunkt av rädsla för repressalier, exempelvis på arbetsplatsen. Andra 
har tvekat med motiveringen att de inte vill påverka processen åt endera 
hållet. Vid den här typen av situationer har jag repeterat det jag informerade 

497 Kvale & Brinkman 2010 sid. 280-281 
498 ibid sid. 280-281 
499 Repstad 2008 sid. 105-107 
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om innan intervjun, att alla som deltar är fullständigt anonyma och avkodade 
i studien samt att min avsikt inte är att påverka processen. Därefter har samt-
liga familjer svarat på intervjufrågorna om för- och nackdelar samt hur byg-
den och familjens vardag kan komma att påverkas av nedläggningen.  

Intervjuguiden för de uppföljande intervjuerna (se bilaga 3) har fokus på 
förändringar i vardagslivets organisation före och efter skolnedläggningen, 
synen på bygden samt uppföljande frågor från den första intervjun. Den upp-
följande telefonintervjun har inletts med en fråga om vad som har upplevts 
som den största förändringen med skolnedläggningen. Några intervjuperso-
ner har ställt följdfrågan ”största förändringen, för vem?”. Jag har vid dessa 
tillfällen sagt att intervjupersonen själv får välja vad hon/han vill svara, ef-
tersom min avsikt har varit att styra svaret så lite som möjligt. Andra inter-
vjupersoner har inte ifrågasatt frågeställningen. En effekt av intervjun kan 
vara att intervjupersonen börjar reflektera kring sin livssituation, över sådant 
som tidigare tagits för givet och uppfattats som självklart, vilket kan ha på-
verkat svaren vid den uppföljande intervjun.500  

Bearbeta materialet och analysera 
Databearbetningen är ett moment som ger ett första värdefullt analysresultat 
och det blir tydligt att olika erfarenheter hos intervjupersonerna har gett olika 
svar. Jag har därför valt att transkribera samtliga intervjuer själv. Den stän-
diga frågan gällande transkriberingar är hur exakt man ska återge intervjun. 
Det är viktigt att noggrant beskriva studiens empiriska utformning och efter-
följande bearbetning, för att göra studien så genomskinlig som möjligt.501  

Maktstrukturer mellan kön har medfört att några intervjuer har varit svåra 
att transkribera då intervjupersonerna talar i munnen på varandra eller över-
röstar varandra. Det har vid några intervjuer skett att kvinnan påbörjat ett 
svar, men tystnat när mannen började tala. Detta har lett till en del ofullstän-
diga meningar. Detta har även skett när barn talat. Inom familjer kan man se 
hur maktstrukturer påverkar hur generella åsikter av auktoriteter, de vuxna, 
leder till att minoritetsuppfattningar, barnens, får stå tillbaka. Genom att ge 
barnen en ”andra intervjuchans” ville jag bestrida en specifik åldersgrupps 
tolkningsföreträde eller större rätt att beskriva skolnedläggningars effekter 
på vardagsliv och lokalsamhälle. Min avsikt har varit att bemöta alla inter-
vjupersoner, oavsett ålder, med samma utrymme, värdering av kompetens 
och respekt.   

Jag började med att gå igenom intervjumaterialet för att blottlägga möns-
ter i vad som sagts, därefter har det skett en kodning för att sortera materialet 
och se hur olika svar förhåller sig till varandra. Materialet har gåtts igenom 
upprepade gånger för att ytterligare kategorisera till olika teman och under-

500 Kvale 1997 sid. 12 
501 ibid sid. 103 
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teman. Utifrån den här studiens syfte har jag kodat intervjuutskrifterna efter-
teman:  

 
 Bygden – byskola, lanthandel, slalombacke, barnverksamhet 
 Skola – skolmiljön, skolans betydelse för bygden 
 Fritidsaktivteter  
 Sociala mönster 
 Rörelsemönster  
 Vardagligt pusslande  
 Skolnedläggningarna – förhoppningar och farhågor, förändringar 
 Platskänsla och lokala värden som beskrivs i hembygden 
 

Vissa delar av materialet kom att tillhöra flera olika teman, andra delar av 
materialet syns inte alls i framställningen. Hay beskriver hur intervjumaterial 
kan vara viktigt för att skapa förståelse för bygden samt familjens samman-
hang utan det användes vid den empiriska redovisningen.502  

Jag har medvetet avidentifierat familjerna, genom att ge dem andra namn, 
byta ålder på barnen samt byta plats på citat. Tjänstemän och politiker har 
däremot inte avidentifierats, då de inte uttalar sig som privatpersoner, utan i 
sin tjänsteutövning.   

Dataprogram för illustrering av individbanor 
Familjernas tidsscheman har legat till grund för illustrationerna i form av 
individbanor. Genom att använda dataprogrammet Vardagen, version 2008 
har rörelsemönster och samspel mellan aktiviteter och platser gestaltats och 
vardagens sammanhang synliggjorts. Programmet har utvecklats vid kultur-
geografiska institutionen vid Göteborgs universitet, för tidsgeografiska stu-
dier av vardagslivet. 503 Dataprogrammet möjliggör visualisering av vardags-
livet genom att synliggöra aktiviteter, platser samt förflyttningar i tidrummet. 
Programmet bygger på att man för varje individ matar in tider för vistelse på 
platser samt förprogrammerade koder för förflyttningar och aktiviteter. Ef-
tersom min studie har till syfte att synliggöra vardagliga förehavanden och 
rörelsemönster före och efter skolnedläggning var Vardagen lämplig att an-
vända.   

Individbanorna visas i form av grafer (se figur 1) med en linje som visar 
aktiviteter under den tidsrymd som tidsaxeln anger, exempelvis ett dygn, ett 
år eller en livstid. Individbanorna läses nerifrån och upp, de börjar längst ner 
vid axeln tid klockan 00:00 och slutar högst upp klockan 24:00. Basen i gra-
fen anger på vilken plats aktiviteten äger rum. En sluttande linje visar den 
förflyttning som binder samman platser och aktiviteter.  

502 Hay 2005 sid. 101 
503 Dataprogram av Ellegård & Nordell  
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När Åström använde den här typen av illustrationer satte hon fokus på in-
nebörden av de restriktioner som finns i synskadade barns vardag.504 Även 
Friberg har arbetat med den här metoden, men hennes fokus låg på transpor-
ter.505 Ytterligare ett exempel där individbanor använts är Norells studie av 
kvinnor med fibromyalgi. Där användes metoden för att förstå upplevelser 
av när man har ont.506 Även mitt fokus utgår från vardagslivets organisation 
men där platserna, noderna, för aktiviteterna är i fokus. Plats för skola, hem, 
socialt umgänge och fritidsaktiviteter. Även tiden är en viktig parameter för 
att kunna tolka förändring. Genom att jämföra individbanorna före och efter 
att skolorna lades ner kan man se förloppet mellan bilderna. Då ser man t.ex. 
att tider för hämtning och lämning vid skolan har förändrats. Tidsgeografin 
belyser förlopp och kontinuerliga processer, vilket dataprogrammet gestaltar 
i dessa individbanor.507 För att läsa illustrationerna bifogas en text om den 
vardag som aktiviteterna är en del av. Individbanorna åskådliggör hur 
tidrummet sätter gränser, en yttre verklighet som barnfamiljerna måste för-
hålla sig till. Genom intervjuerna kommer även vardagliga överväganden 
och känslor fram, liksom hur strukturer hänger ihop. Den här studien bygger 
främst på dessa familjeintervjuer och har därmed en induktiv ansats.508 För-
ändringarna i lokalsamhälle och platskänsla studeras genom beskrivningar 
av invånarnas vardagsliv. 

Reflektioner kring metod  
Det finns anledning att redogöra för metodens begränsningar eller konse-
kvenser gällande intervjupersonernas beskrivningar av livet på Ydres lands-
bygd. Understryker man landsbygdens positiva egenskaper för att försvara 
sitt val att bo på landsbygden? Alla har sitt sätt att se på den egna boendemil-
jön och vardagslivets organisation. Det kan inför intervjutillfället finnas för-
väntningar hos dem som intervjuas att man ska försvara sina livsval. Även 
vad gäller skolnedläggningen kan intervjupersonerna, såväl familjerna i stu-
dien som politiker och tjänstemän, överdriva eller förminska skolans roll i 
vardagen, när nedläggningar är ett hett diskussionsämne i bygden. Nedlägg-
ningshotet innebar att familjerna hade tänkt efter, vilket de gav uttryck för 
vid intervjutillfällena. De tänkte inte bara på skolnedläggningar utan på hela 
sin vardag och hade reflekterat över att eventuellt få lägga om sitt vardagsliv. 

504 Åström 2009  
505 Friberg 1990 
506 Nordell 2002 
507 Såväl människor som ting rör sig längs individbanor, även kallat trajektorier, i tid och/ 
eller rum. Hägerstrand 1993 sid. 30 
508 En induktiv ansats innebär att den är mer empirinära till skillnad från en deduktiv ansats 
som är mer teoribetonad och hypotesprövande. Bryman 2013 sid. 647, 650 Alvesson & 
Sköldberg 2008 sid. 54  
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När det, som i Ydre, fanns ett ämne på agendan, ökade medvetenheten och 
det blev det möjligt för mig att ställa frågor.  

Att fånga barns erfarenheter 
Min första erfarenhet av att intervjua barn fick jag vid familjeintervjuerna. 
Min avsikt var att fånga hela familjers perspektiv på skolnedläggningspro-
cessen. Vid intervjuerna var det främst de vuxna som talade och när jag 
ställde frågor till barnen svarade flertalet mycket fåordigt på mina frågor och 
visade passivitet. Vid intervjuer där både barn och vuxna deltager synliggörs 
ofta maktbalanser, exempelvis om den vuxne korrigerar barnens vardagliga 
betraktelser.509 Som jag nämnt tidigare kom barnen lite, om alls, till tals vid 
familjeintervjuerna. Föräldrarna korrigerade, avslutade barnens meningar 
samt sufflerade vad de skulle berätta. Vid majoriteten av intervjutillfällena 
fyllde föräldrarna i barnens svar och ibland svarade de till och med i barnens 
ställe. Detta kom som en överraskning för mig. Som intervjuare hade jag 
tillskrivit barnen ett visst handlingsutrymme, men flertalet barn agerade inte 
aktivt. De intog en underordnad position vid intervjutillfället när föräldrarna 
var närvarande. Eftersom barnens åsikter och erfarenheter inte kommunice-
rades i samma utsträckning som de vuxnas, blev deras röster åsidosatta. Det 
fick mig att se behovet av att tydligare fånga barnets röster. Min avsikt blev 
att bryta distinktionen förälder-barn, genom att exkludera de vuxna och ge-
nomföra separata barnintervjuer, där barn skulle få större utrymme att 
komma till tals.510  

Utifrån en tidsgeografisk analysmodell kommer barnens sociala aktörskap 
till uttryck i hur barnen själva agerar, utifrån de resurser och restriktioner 
som påverkar deras vardagsliv. Barnen är inte passiva mottagare av beslut 
fattade av föräldrar och skola utan är med och konstruerar sin vardag utifrån 
rådande förutsättningar. Att se barn som aktörer kommer exempelvis till 
uttryck när barnen i Ydre beskriver hur de själva påverkar sitt deltagande i 
fritidsaktiviteter och vilka kompisar de väljer att leka med på kvällarna. Ge-
nom att exempelvis tjata på föräldrar om skjuts till kompisar agerar barnen 
för att förändra förutsättningar för sitt handlingsutrymme och få det fysiska 
prismats räckvidd att öka, vilket leder till att fler kompisar finns att tillgå 
inom det möjliga aktivitetsrummet. 
 

509 Dell Clark 2011 sid. 65-66 
510 Christensen och James 2000b sid. 2 
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Barns perspektiv och barnperspektiv 
Likt barns platser och platser för barn förs resonemang om barns perspektiv 
och barnperspektiv.511 Forskning med barn skiljer sig från forskning med 
vuxna genom de maktstrukturer som omgärdar dikotomin vuxen-barn. Som 
forskare kan jag fånga barns perspektiv, men jag kan inte ha barns perspek-
tiv, eftersom jag inte tillhör gruppen barn. Det är omöjligt att fullt ut kunna 
se världen ur barnens perspektiv och på barns villkor, eftersom vi är 
vuxna.512 Däremot kan jag ha ett barnperspektiv genom att utgångspunkten 
för mitt arbete är barnens perspektiv och utgå från deras erfarenheter och 
verklighetsuppfattning. Vid studier med barn är det viktigt att låta barn få 
föra sin egen talan precis så som vuxna får vid studier med vuxna.513  

För att genomföra studier med barn krävs inga specifika metoder. Däre-
mot förespråkas att forskaren nyttjar metoder, där det är möjligt för barnen 
att kommunicera sitt vardagsliv.514 Till följd av den nya vändningen inom 
barndomsforskningen har olika innovativa forskningsmetoder utvecklats för 
att låta barn deltaga aktivt i forskningsprocessen, samt att fånga barns kom-
munikationskulturer.515 Exempel på nya metoder är promenader där barn 
guidar forskaren516, att rita teckningar517 och fotografering518. Prout beskriver:    

.. the study of children does not require “special” techniques but rather simp-
ly a rigorous application of the general methodological requirement, true of 
studying adults or children, that the techniques used should reflect the con-
crete particularities of the persons being studied.519 

  
Forskning med barn bör, utifrån Prouts beskrivning, utgå från individen sam-
tidigt som man bör undvika att se barn som en homogen grupp, utan man ska 
istället se mångfalden inom subgrupper och mellan individer. Som exempel 
beskriver Davis hur forskare låter barn måla, fotografera och leka för att göra 
dem delaktiga, samt påpekar att inte alla barn är särskilt vana vid intervjusi-
tuationer. När man ser barnen ur ett individperspektiv, kan det finnas barn 
som vuxit upp så att en intervjusituation upplevs mindre främmande än att 
måla berättelser. Davis utgår från ett reflexivt tillvägagångssätt vid forskning 
med barn. Han poängterar vikten av att ställa relevanta frågor till barn men 
även kring forskarens närvaro i barnens vardag.520  

511 Sandin & Sundkvist. 2014 sid. 116 
512 Punch 2002 
513 Christensen 2004  
514 ibid sid. 166 
515 Christensen & Prout 2002, Christensen 2004 sid. 167, Christensen & James 2000a sid. 165 
516 Mikkelsen & Christensen 2009, Tipper 2011, Cele 2006 
517 Cele 2006 
518 Änggård 2009, Cele 2006 
519 Prout i förordet till Christensen och James 2000 
520 Davis 1998 sid. 326, 331 
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Mina båda intervjuomgångar sträckte sig över sju dagar, som gav mig 
möjlighet att vistas i skolan och träffa elever och skolpersonal och få en in-
blick i skolsituationen. Mellan intervjuerna vistades jag i närheten av barnen 
på skolgården, men lät barnen komma fram och prata om de ville, annars 
tittade jag på deras aktiviteter och, om de stod i närheten av mig, kunde jag 
lyssna till deras samtal. Då och då på rasterna kom barn, främst flickorna, 
fram och berättade om vad de gjort på fritiden sedan vi pratades vid senast. 
Barnen lärde sig vid intervjutillfället att jag gärna lyssnade till deras vardag-
liga aktiviteter och fortsatte därför på raster att dela med sig av sina betrak-
telser om exempelvis tandläkarbesök, träff med kusiner eller att deras katt 
hade fått ungar. Jag uppfattade det som att barnen tyckte om att en vuxen 
ville ta del av deras vardag. Jag antecknade sådant jag fann av värde för min 
studie och som hade en tidsrumslig anknytning. Främst blev samtalen på 
raster ett sätt för mig att få en inblick i barnens vardag och det sammanhang 
som skolan utgör en del av.  

Metod för att fånga barns erfarenheter 
För att fånga barnens perspektiv har jag först intervjuat 10 barn i grupper om 
två eller tre. Därefter har jag, inspirerad av van der Burgts och Gustafsons 
studier för att fånga barns vardagsupplevelser och reflektioner kring sin 
närmiljö, prövat ett deltagande arbetssätt.521 I samband med att en enskild 
intervju genomfördes ritade 23 tioåringar kartbilder. Vid den första gruppin-
tervjun var samtalen inriktade på sådant som var familjärt för barnen, exem-
pelvis kompisar. I den andra intervjun uttrycktes även tankegångar kring nya 
platser som barnen vistas på. Jag upplevde att barnen gärna delade med sig 
av sina erfarenheter och jag fick en god inblick i hur barnen såg på skolned-
läggningarnas inverkan på deras vardagsliv. Vissa barn pratade mer än andra 
och kanske till och med på bekostnad av andra. Vid de individuella intervju-
erna var det därför värdefullt att få möjlighet att följa upp och fånga barnens 
åsikter och erfarenheter enskilt.  

Kartmomentet blev ett praktiskt hjälpmedel för att fånga barnens berättel-
ser och beskrivningar av sitt vardagsliv och uttrycka förändringar visuellt. 
Istället för att endast fråga ”Vad har förändrats sen byskolorna lades ner?” 
fick barnen rita en karta över sin vardag och utifrån den beskriva konkreta 
förändringar i vardagslivet, exempelvis förändrad skolväg eller att inneban-
dyträning bytts ut mot skytteträning. Metodvalen syftar till att skapa förstå-
else för vad som händer när en skola läggs ner. Samtliga barnintervjuer har 
ägt rum på mellanstadiet i enheten Bule på Ydreskolan i Österbymo. Totalt 
har 28 barn i årskurs fyra och fem deltagit i studien och beskrivit hur deras 
vardaglivslivserfarenheter hänger samman med platsupplevelse, sociala och 

521 Gustafson 2006, van der Burgt 2006 
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rumsliga mönster samt gett sina perspektiv på omlokaliseringen av skolvä-
sendet i Ydre kommun. 

Barnintervjuer i grupp 
För att fånga barnens upplevelser och erfarenheter av skolnedläggningar har 
gruppintervjuer genomförts med tio barn i årskurs fyra och fem. Jag började 
med att kontakta familjer som redan kontaktats vid tidigare intervjutillfällen. 
Det fanns både fördelar och nackdelar med att intervjua barn som tidigare 
deltagit i familjeintervjuer. Fördelarna bestod i att jag hade förkunskap om 
hur vardagen hade gestaltat sig tidigare och att barnen kände igen mig, nack-
delar kan vara att barnet hade träffat mig tillsammans med föräldrarna och 
kanske kände sig lite hämmade då jag ”kände” föräldrarna. Det var även en 
nackdel för mig som intervjuare, då jag kan ha förväntat mig vissa svar av 
barn jag träffat tidigare. Att barns nätverk förändras över tid är något som 
även är viktigt att beakta metodologiskt, i och med att det hade gått två år 
sedan familjeintervjuerna genomfördes och skolorna lades ner. Barnen är 
äldre nu, fritidsintressena kan ha förändrats, likaså de sociala relationerna. 522 
Exempelvis beskriver Siri, som tidigare gick på Rydsnässkolan, att hon nu-
mer hjälper till med sångträning i byskolans gamla gymnastiklokal. Siris 
utvidgade ansvar visar att hon har blivit äldre och att fritidsintressenas karak-
tär har förändrats. Byskolan var tidigare en plats som Siri associerade med 
undervisning, numera fyller den en annan funktion som körlokal. 

 ag skapade fyra grupper med två eller tre barn i varje grupp, från de båda 
nedlagda skolorna, två barn var sjuka vid intervjutillfället och därför blev det 
inte tre barn i samtliga grupper. Clark förordar gruppintervjuer med tre del-
tagare med motiveringen att det är greppbart för mig som forskare, samtidigt 
som en liten grupp främjar förtroliga samtal. I linje med Clarks rekommen-
dationer valde jag att sätta flickor i grupper för sig och pojkar i grupper för 
sig, utifrån etablerade kompisrelationer.523 Gruppernas sammansättning base-
rades på föräldrarnas förslag om vilka barnen umgicks med, i syfte att bidra 
till en trygg atmosfär. Det blev tydligt att barnen i respektive grupp hade 
inblick i varandras vardagsliv, hade gemensamma fritidsintressen och um-
gicks både i skolan och under fritiden. Samtliga föräldrar och barn godkände 
min förfrågan. Ganska snart utkristalliserade det sig att jag skulle intervjua 
barn från två klasser. Det var smidigt att hålla intervjuerna inom två klasser, 
då jag samordnade dem tillsammans med lärarna och med elevernas schema.  

Redan när jag anlände till skolan, för att genomföra de första barninter-
vjuerna, var det flera elever på skolan som kände igen mig från intervjuerna, 
som ägt rum tillsammans med deras familjer. Andra barn hälsade nyfiket och 
frågade om det var jag som skulle intervjua dem. När jag sa ja började bar-

522 Christensen och James 2000a sid. 177 
523 Dell Clark 2011 sid. 109 
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nen springa efter svarstalongerna de hade med sig i sina skolväskor. Flera 
barn frågade om de fick vara först i kön att bli intervjuade och ställde frågor 
kring den kommande intervjusituationen. När jag presenterade mig mer ut-
förligt för hela klassen inne i klassrummet frågade en av flickorna ”Min 
mamma har sagt att du håller på och skriver en bok. Ska vi få vara med i din 
bok?” När jag svarade att jag skriver en avhandling som blir en bok så log 
flera barn, några applåderade och sa ”Wow, vi ska få vara med i en bok” 
vilket gav känslan av att de var positivt inställda till att deltaga. I syfte att 
visa mitt behov av få ta del av barnens perspektiv, inspirerad av Christensen, 
inledde jag intervjuerna med att berätta att jag hade ett genuint intresse av att 
lära mig mer om och förstå barns vardagsliv och att deras berättelser och 
synpunkter var av värde för min forskning.524 För att få förståelse för det 
sammanhang barnens vardag utspelar sig i, har det varit av värde att jag in-
nan intervjuerna varit på fältstudier i Ydre kommun. Jag hade därmed en 
förståelse för vad barnen talade om gällande platser för aktiviteter, vägar, 
byar och avstånd. Förkunskaperna om bygden blev en resurs vid såväl inter-
vjutillfällena som när jag skulle tolka materialet vid analysen.  

Före intervjuerna informerades samtliga deltagare om att jag skulle vistas 
i skolan under sju dagar, om syftet med studien och att de hade rätt att av-
bryta intervjun närhelst de önskade, utan att behöva motivera detta. Vi gick 
igenom intervjufrågorna och jag klargjorde att barnens svar skulle presente-
ras anonymt. Intervjuguidens grund var konkret återkoppling till den tidigare 
skolsituationen i byskolan: vad saknar de från förra skolan, vad saknar de 
inte, vad har blivit bättre, vad har blivit sämre, vad har förändrats och vad är 
likadant gällande platsanvändning, sociala mönster, fritidsaktiviteter, samt 
utfallet av förhoppningar och farhågor. Till skillnad från vid familjeintervju-
erna kom barnen betydligt mer till tals, vilket ju var avsikten med att utesluta 
vuxna från intervjutillfället.  

Det sociala samspelet och gruppdynamiken vid intervjutillfällena blev 
tydliga, då vissa barn tog mer plats och andra mindre. Att genomföra 
gruppintervjuer medför att svar kan påverkas av klasskamraternas närvaro, 
genom att någon säger det som man tror ger gillande från övriga i gruppen, 
eller att man inte vågar säga sin mening.525 Fördelen är dock att barnen kan 
stötta varandra att komma till tals.526 Liksom det finns olika slags individer 
finns det barn som föredrar gruppintervjuer, som är mer sociala till sin ka-
raktär och har det sociala samspelet i fokus. Det finns även barn som före-
drar enskilda intervjuer, utan något socialt samspel med andra barn och där 
deras egna åsikter är i fokus.527 Fördelen med gruppintervjuer är det kan vara 

524 Christensen 2004 sid. 167 
525 Scott 2000 sid. 105  
526 Mayall 2000 sid. 134 
527 Dell Clark 2011 sid. 30 
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lättare att prata med jämnåriga än med forskaren, nackdelen att det kan upp-
levas jobbigt att prata om vissa saker i grupp.528  

Vid intervjuer med flera deltagare är det eftersträvansvärt att skapa en 
dialog, där intervjupersonernas svar bygger på varandras och likheter och 
skillnader beaktas.529 Barnen uttryckte bland annat hur de uppfattade föränd-
ringar som föranletts av skolnedläggningarna, samt delade med sig av re-
flektioner till varandras berättelser.  Interaktionen mellan barnen blev tydlig 
och deras sociala samspel och gruppdynamik framträdde exempelvis genom 
att de hjälptes åt att förtydliga varandras svar och att stötta varandra. En 
nackdel var att det var svårare för mig som intervjuare att hinna med att 
ställa följdfrågor. Barnen fyllde i varandras svar och många gånger blev det 
tråden i svaret som jag fick försöka följa och inte det enskilda barnets tanke-
gång.  

Till skillnad mot intervjuerna med äldre, där jag kunde hålla ett lägre 
tempo med längre pauser mellan frågorna, fick jag vid barnintervjuerna hålla 
ett högre tempo, vid tystnad flyttades annars snabbt fokus till exempelvis en 
fluga i fönstret.  

Enskild intervju med kartritningsmoment 
Efter att ha genomfört gruppintervjuer med barn från de två nedlagda sko-
lorna, ville jag anpassa intervjusituationen till varje enskilt barn, vilket un-
derlättas genom enskilda intervjuer. Fler använda metoder ger dessutom en 
bredare inblick och möjlighet att ta del av fler perspektiv.530 Att genomföra 
en ny intervjuomgång gav mig även möjlighet att fånga åsikter och visa på 
eventuella förändringar hos barn som gick i den kvarvarande Ydreskolan 
innan nedläggningarna ägde rum och som nu går kvar i samma skola, men 
som fått nya klasskamrater i och med att elever blivit placerade på skolan 
efter det att nedläggningarna skett.  

De praktiska förberedelserna inför intervjuomgång två, enskilda intervjuer 
och kartmomentet, började med att jag ringde upp de två lärarna jag samar-
betat med vid förra intervjuomgången.531 Den ena läraren, Sara, ställde sig 
positiv till att låta barnen deltaga under skoltid samt godkände min närvaro i 
klassrum och på rastaktiviteter. Den andra läraren, Malin, hade en ny klass 
och de fem från hennes förra klass som jag intervjuat läsåret innan, hade 
flyttat till en annan skolbyggnad med en ny klassföreståndare. Eftersom kon-
takten med Sara var etablerad valde jag att ta kontakt med samtliga elevers 
föräldrar från hennes klass i årskurs fem. Med förälders samtycke ställde 22 
barn upp i intervjuundersökningen (se bilaga 5). På så sätt fick jag ett urval 

528 Dell Clark 2011 sid. 68-74 
529 O´Kane 2000 sid. 149, 151 
530 Dell Clark 2011 sid. 74-80 
531 Lärarnas namn är fingerade för att främja klassens anonymitet 
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bestående av barn utspridda över Ydre kommun, såväl de som gått i byskolor 
tidigare som de som gått i Ydreskolan i Österbymo. Eftersom endast en års-
kurs deltog vid intervjuomgång två återkommer fem barn från gruppinter-
vjuerna, fem återkommer inte eftersom de gick i en annan årskurs.  

Kartmomentet utfördes med ett barn i sänder och samtidigt som kartan 
konstruerades genomförde jag den enskilda intervjun, som hade sin utgångs-
punkt i följdfrågor till kartbilderna. Kartmomentet började med att barnet 
fick skriva sitt namn längst ner i högra hörnet på kartan. Därefter placerade 
jag ut ett fotografi på Ydreskolans mellanstadieenhet Bule, där vi befann oss 
i ett grupprum, mitt på ett tomt blädderblocksblad. Jag förklarade att ”det här 
är din karta och nu ska vi bygga din kartbild”. Anledningen till att fotografiet 
på skolan placerades i mitten var att det var den gemensamma nämnaren, en 
och samma referenspunkt för samtliga barn i studien. Därefter frågade jag 
barnen om de hade fått gå ut med en kamera i Österbymo och ta ett fotografi 
som skulle få representera orten och vilket motiv de då hade valt.  

Därefter fick barnen namnge personer som var viktiga för dem i deras 
vardag såsom mor- och farföräldrar, kompisar, kusiner och andra släktingar 
och vänner till familjen. Flera barn ville även ha med djur på kartan och 
frågade mig om det var tillåtet. Jag svarade att ”det är din karta och du får ha 
med vem eller vad du vill, det är du som bestämmer:” Alla barn som frågade 
valde då att ha med djur på sina kartor och förklarade att djuret betydde 
mycket för dem i deras vardag. Flera berättade att de tillbringade mycket tid 
med djuret på promenader eller i ridstallet. Några berättade att ”hunden är 
min bästa kompis”. Detta var någonting som jag inte var förberedd på, men 
barnens meningsskapande och de kategorier som de själva utformade blev 
grunden för de namn som klistrades fast på kartan. Baserat på barnens öns-
kemål skrev jag ner namn på personer, som barnen fann viktiga i sin vardag, 
på papperslappar som sedan barnen fick placera ut på kartan. Barnen fick 
även placera ut orterna Asby, Eksjö, Hestra, Kisa, Linköping, Rydsnäs och 
Tranås på kartbilden samt beskriva vilket fotografi de hade valt för respek-
tive ort. Samtliga ortslappar lades fram på bordet i oordning i syfte att barnet 
själv skulle skapa en individuell ordningsföljd för utplacering av orter på 
kartbilden.    

Barnen fick möjlighet att rita enskilt i sin egen takt. Vissa barn ritade i 
högre tempo än andra barn. Barnen ritade även in sin hemort, skolväg samt 
placerade ut lapparna med sociala kontakter, fritidsaktiviteter och platser där 
man vistas på kartbilden. Därefter gick vi igenom hur och när de färdades 
mellan de olika platserna på kartan, vilka platser de kunde färdas till själva 
och vilka de behövde skjuts till eller kunde åka med kollektivtrafik till, samt 
vilka aktiviteter som ägde rum där. Under tiden barnen ritade kartbilder 
ställde jag följdfrågor så som: Hur tänker du om det? Varför tror du att det är 
så? Hur kommer det sig? Vad hade du satt för fotografi för Linköping, vad är 
anledningen till att man åker till Linköping, vad gör du i Linköping?  
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Min ambition har varit att vara öppen för barnens upplevelse av bygden 
och hur de tolkar kartan. I Celes studier av mellanstadieelevers rumsliga 
uttryck beskrivs vikten av att bemöta barnens kartproduktion korrekt. Cele 
visar på skillnader i barns och vuxnas kartproduktion och upplevelse av 
närmiljön. Kartproduktionen skiljer sig, dels genom att barn inte har samma 
kunskapsnivå gällande kartsymboler som vuxna har, dels att även skalan blir 
annorlunda:  

För barn är den nära och omgivande miljön mycket central eftersom de inte 
har möjlighet att ta sig till andra platser på egen hand. Barn lever till stor del i 
nuet och det är miljöer som hemmet, daghemmet och skolan som bildar 
strukturer för barnens värld. Det är i dessa miljöer som barnens verklighets-
uppfattning och rumsliga förmåga tar form.532       

 
Det blev tydligt att flertalet barn tyckte det var viktigt att producera en kor-
rekt kartbild och återkom flera gånger till det inkörda tankesättet att göra 
rätt. Vissa barn var mer säkra på hur de ansåg att kartan skulle utformas och 
hur orter skulle placeras. Andra barn sökte vägledning hos mig, men jag 
svarade samtliga att de får forma kartan så som de anser att den ska se ut. 
Vissa barn ville få bekräftelse på att de placerat ut orterna rätt, men jag sva-
rade endast att ”det är du själv som bestämmer hur din karta ska se ut”. Jag 
har lyssnat och ställt följdfrågor till barnen, men undvikit att kommentera 
eller tycka om vad som är mer eller mindre rätt eller fel i deras kartbilder, 
utifrån orters rumsliga läge i förhållande till varandra.  

Vissa barn ritade sin karta i litet format på papperets mitt, andra barn an-
vände hela pappersytan och en del barn behövde även använda bordsytan för 
att få plats med hela sin karta. Detta visar på att kartan tog individuella for-
mer utan riktlinjer om rätt eller fel. 

Efter att samtliga lappar klistrats fast på kartan fick barnen klistra fast en 
bild på en ”tumme upp” och en bild på en ”tumme ner” på valfri plats på 
kartan och motivera valet. Därefter fick de rita en cirkel på kartan. Det som 
var utanför cirkeln var det som upplevdes långt borta och det som följaktli-
gen hamnade innanför cirkeln var det som upplevdes nära. Vid cirkelritning-
en betonade jag att cirkeln inte behövde vara rund utan kunde se ut precis 
hur som helst, det enda viktiga var att startpunkten och slutpunkten gick 
ihop. Vid de två första kartövningarna var barnen osäkra på uppgiften. Där-
för illustrerade jag tre varierande amöbaformer på ett blankt blad som jag 
visade upp som exempel. Illustrationen underlättade fortsättningsvis för bar-
nen att förstå uppgiften. Följdfrågor till cirklarna var exempelvis varför 
känns Tranås närmare än Österbymo? Hade din cirkel sett annorlunda ut om 
du ritat den innan skolorna slogs samman? När barnen ritade gränsen för 

532 Cele 2008 sid. 125  
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nära - långt bort, blev de tvungna till ett visuellt ställningstagande, vilket 
underlättade följdfrågor.  

Därefter fick barnen beskriva vilka av de utplacerade aktiviteterna, sociala 
kontakter, som hade förändrats sedan skolorna lades ner och vad som var det 
samma som tidigare.  

Efter att samtliga kategorier var ifyllda, fick barnen själva bestämma när 
deras kartbild var färdig. En styrka i kartmetoden var avsaknaden av scha-
bloner kring hur många vänner, orter eller aktiviteter barnen skulle räkna 
upp. Barnen fick själva bestämma när respektive kategori var färdigbesva-
rad. Vissa barn hade fler lappar och andra barn hade färre. Vid sammanställ-
ningen av barnens sociala nätverk blev det tydligt att vissa hade många vän-
ner på sina kartbilder och andra barn hade färre. Det är inte oproblematiskt 
att fråga om sociala aspekter, då det kan finnas värderingar i att man ”bör” 
ha många kompisar. Det finns dock inte någon mall för mängden sociala 
relationer ett barn förväntas ha. Det finns inget rätt eller fel utan varje indi-
vid är unik och har svarat på frågor om personer som är viktiga i vardagen 
utifrån förutsättningar, behov och vad det finns för socialt utbud som passar 
barnet som person. En social nätverkskarta kan lätt ge sken av att det barn 
som uppger sig ha många vänner är socialt lyckat. Jag vill understryka att 
min text inte avser att normalisera eller förstärka en sådan naiv bild av barn 
och vänskap. Barn är individer med olika önskemål om social samvaro och 
de är olika. Att ha färre vänner gör inte barn mindre sociala, vänskap kan se 
olika ut för olika individer. Umgänget på den egna orten kan därför skilja sig 
åt eftersom alla barn har sociala olikheter. I analysen ges en överblick över 
hur det lokala kan spela roll för det sociala.   

Avslutningsvis frågade jag om det var någonting barnen ville lägga till 
sina kartbilder eller någonting de tyckte jag missat att fråga om. Samtliga 
kartbilder har arkiverats, samt fotograferats, för att bevaras så som barnen 
konstruerade dem.  

Kartbilden blev ett verktyg för att få barnen att komma till uttryck och 
visa hur politiska beslut påverkar deras vardag och uppfattning om det of-
fentliga rummet. Genom att använda mig av visuella metoder fick jag en 
fördjupad förståelse för sammanhanget kring barnens vardagsliv och hur 
deras syn på bygden gestaltades.533 Min strävan var att hålla mig så neutral 
som möjligt och inte värdera svaren, utan att utgå från barnens egna sam-
manhang. En annan styrka i metoden var att svaren blev handfasta när bar-
nen ritade på kartan. Var det någonting jag inte förstod, kunde jag peka på 
bilden och fråga vad barnet hade ritat eller skrivit och fick då en förklaring. 
Det underlättade min förståelse för barnens berättelser och vardagliga be-
traktelser. Kartan blev på så sätt någonting konkret och styrkan ligger i 
kommunikationen som uppstår.534 Genom att låta barn rita bilder av sitt var-

533 O´Kane 2000 sid. 137 
534 Christensen & James 2000a sid. 138   
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dagsliv har även Christensen och James konstaterat att den här typen av em-
pirisk undersökning möjliggör en diskussion kring resultat även under rit-
processen, samt att bilden blir ett kommunikationsverktyg där barnen får en 
mer aktiv roll utifrån sina egna förutsättningar.535 En enskild intervju blir 
dessutom ett sätt för barnet att få större utrymme och styra riktningen i 
den.536 Kartbilderna blev en möjlighet att få inblick i barnens vardag från 
deras eget perspektiv.  

Reflektioner kring kartmetoden 
Det här avsnittet avser att reflektera kring det metodologiska upplägget att 
låta barn rita kartbilder vid intervjutillfället, samt kring vad kartbilder kan 
tillföra intervjuer med barn.  

Kartritningen gav mig, utöver att lyssna på barnen, möjlighet att ”se” de-
ras berättelser, kunna ställa konkreta följdfrågor utifrån plats och de indivi-
duellt utformade kartbilderna. Kartorna visade hur varje enskilt barn ser på 
platser och sin lokala omvärld. Kartorna blev informativa och visade mycket 
om barnen som ritade dem, exempelvis vilka platser man har för vana att 
besöka. Kartövningen hade kunnat genomföras oavsett ålder, då den illustre-
rar vardagens aktiviteter, hur individen organiserar sitt vardagsliv, vilka ty-
per av intressen och vilket socialt umgänge man har och hur man upplever 
platser.  

Dell Clark beskriver styrkan i att använda sig av barns teckningar i for-
skningssammanhang: Watching a child create, and at the same time listening 
as the child opens up to explain what is being shown in a drawing, gives the 
adult researcher access to juvenile intentions and meanings.537 När barnet 
ritade sin kartbild kunde jag under långa stunder vara tyst, för att iakttaga 
dess mer eller mindre detaljerade bild, samtidigt som barnet verbalt förtydli-
gade och beskrev hur och vad det ritade. Det är möjligt att vissa barn kan få 
en större känsla av frihet genom möjligheter att uttrycka sina åsikter och 
erfarenheter på annat sätt än endast muntligt.538 Detta kan vara till stor fördel 
och få sådana barn att komma till tals, som annars av olika anledningar har 
svårt att formulera sig verbalt i intervjusammanhang. Som exempel kan pla-
ceringen av de icke verbala tecknen i form av en tumme upp och tumme ner 
på kartbilden vara ett sätt att stärka barnens kommunikationsmöjligheter.539  
  

535 Christensen & James 2000a sid. 139, 165  
536 Dell Clark 2011 sid. 74-80 
537 Dell Clark 2011 sid. 148-149 
538 Christensen & James 2000a sid. 140 
539 Dell Clark 2011 sid. 71, 147 
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Att arbeta med visuella hjälpmedel540 kan även leda till att barnet slappnar 
av på ett sätt som är svårare att uppnå vid en rent verbal intervju.541 Ytterli-
gare en styrka i kartproduktionen är att barnen deltager aktivt och ges möj-
lighet att förklara sammanhang utifrån det som tecknats, istället för att end-
ast svara på frågor.542 Kartproduktionen blev därmed ett sätt ge barnen större 
utrymme att styra riktningen på intervjuerna, eftersom intervjufrågorna base-
rades på deras teckningar och därmed valet av vad som skulle finnas med på 
kartbilderna. Intervjun blev mer anpassad till det individuella barnets villkor 
än vid en gruppintervju.543 Skapandeprocessen och produkten hänger på så 
sätt ihop. Att rita en kartbild blev ett sätt att involvera barnen. Det hade dock 
gått att involvera barnen ytterligare i forskningsprocessen, exempelvis ge-
nom att de i högre grad fått bestämma hur kartövningen skulle utformas och 
fatta mer generella beslut. Eftersom aktivt deltagande i beslutsfattande, 
forskningsprocessen och dess informationsflöde bör krävas för att kategori-
seras som deltagande teknik anser jag att min kartövning inte kan kategorise-
ras som sådan utan snarare som ett visuellt hjälpmedel i intervjusamman-
hanget.544 

Kartritningsmomentet syftade även till att underlätta för barnen att ut-
trycka sig såväl rumsligt som temporalt. Så som Christensen och James be-
skriver det, kan begreppet tid uppfattas som ett abstrakt begrepp och därför 
har intervjufrågorna kring vardagliga mönster samt kartritningsmomentet 
använts i syfte att underlätta för barnen att uttrycka sig kring tidsanvändning, 
kopplad till plats, hembygd och avståndsbedömning.545 I studien använder 
jag mig av två tidsdimensioner som barnen kunnat uttrycka väl i sin kartpro-
duktion; före och efter skolnedläggningarna samt tid i vardagen.  

Ju längre tid mellan att en individ ritar kartor, över en och samma plats, 
ökar sannolikheten för att skillnaderna blir större. Det visar en studie med 
personer som har skissat, med en veckas mellanrum, vägen från universitetet 
där man befann sig och till närmaste järnvägsstation. Resultatet visar att 
personerna skapar likartade kartbilder vid båda tillfällena, en veckas mellan-
rum, men att kartbilderna skulle kunna förändras över tid när ritaren förvär-
vat mer kunskap om området, eller fått förändrad uppfattning om subjekten 
på kartbilden. Kartbilden ska därmed ses som en del av en process och inte 
som en statisk produkt.546  

540 Andra exempel på visuella hjälpmedel kan vara teckningar, collage, teater, sagor och 
diagram. Se O´Kane 2000 sid. 131. Se Cele 2006 för beskrivning och jämförelser av metoder 
(guidad promenad, intervjuer, fotografering, och att rita teckningar) för att fånga barns upple-
velse av plats.  
541 Dell Clark 2011 sid. 137, 138, 141 
542 O´Kane 2000 sid. 151-152 
543 Dell Clark 2011 sid. 71, 140 
544 Jämför O’Kane 2000 sid. 138 och Aldersson 2000 sid. 248 
545 Christensen & James 2000a sid. 162 
546 Blades 1990 
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Eftersom det har gått några år sedan byskolorna i Asby och Rydsnäs lades 
ner kan det innebära att kartorna skulle ha ritats på annat sätt om studien 
genomförts innan nedläggningarna skedde. Ytterligare en aspekt att beakta 
är att frågorna ställdes utifrån nuet samt om hur det var innan skolorna lades 
ner. Kartorna konstruerades först utifrån frågor om nuet och därefter fyllde 
barnen i, på en och samma kartbild, vad som hade sett annorlunda ut om den 
konstruerats innan skolnedläggningarna ägde rum. Det kan vara lättare eller 
svårare att svara på frågor om nuet jämfört med att blicka tillbaka och besk-
riva upplevelser och erfarenheter av hur vardagen var organiserad för några 
år sedan, då man minns vissa saker men glömt annat.547  

Även barnens syn på bygden har genom kartbilderna kommit till uttryck, 
exempelvis genom att de skulle välja ett foto som kännetecknar en ort.  Kar-
torna har utformats som mentala kartbilder, där barnen illustrerat social och 
rumslig upplevelse utifrån personliga tankegångar, erfarenheter och vardags-
livets mönster. Jag har fått möjlighet att lyssna till hur de beskriver platser 
och känslor för platser genom ord och bild. Exempelvis har barnen tydligt 
beskrivit hinder och möjligheter som förknippas med platser, så som av-
ståndsbedömning och vägnätets kvalité. Metoden med kartbilder har på så 
sätt fungerat väl i relation till studiens syfte och frågeställningar.  Kartpro-
duktionen har varit ett sätt att fånga barnens upplevelser, kartan är skapad i 
ett sammanhang där skolnedläggningsprocessen varit central och barnens 
vardag är inte statisk utan ständigt pågående och föränderlig.548 Den visuella 
metoden där barnen producerade kartbilder har på så sätt varit mycket an-
vändbar för att belägga vardagliga förändringar som uppstått när skolor lagts 
ner.  

Etiska överväganden vid studier med barn 
I etiska riktlinjer betonas vikten av att iaktta särskild försiktighet vid forsk-
ning som rör omyndiga personer. Maktförhållandet forskare – barn medför 
ett ansvar för forskaren att skydda barnets intressen och bevaka att etiska 
riktlinjer följs. Detta ansvar kan inte föras över på barnet.549 

Inför forskning där barn är involverade krävs att vårdnadshavare samt 
barn ger sitt samtycke och att de får tydlig information om studiens utform-
ning och syfte. Även om barn är sociala aktörer, som har kompetens att fatta 
beslut som rör deras egen vardag, krävs formellt godkännande av vårdnads-
havare. 550 Även lagen om etikprövning av forskning slår fast barns rättighet-
er i paragraf 18, där samtycket från barnet poängteras, genom att det fastslås 
att även om en vårdnadshavare godkänner barnets deltagande, har barnet rätt 

547 Pérez Prieto 2006 sid. 1 
548 Christensen & James 2000a sid. 164-165 
549 Davis 1998 sid. 328, 329 
550 Vetenskaprådets riktlinjer: Codex.vr.se, FN:s barnkonvention 
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att själv neka. Vid forskning med barn över 15 år krävs dock inte vårdnads-
havares godkännande, om inte särskilda skäl finns. Barnen skall även med-
vetandegöras om möjligheten att när som helst, utan motivering, avbryta sitt 
deltagande i studien, samt att under hela studiens gång bli respektfullt be-
handlade.551 Barnkonventionens artikel 36 slår fast att man är ålagd att 
skydda barn mot allt som kan skada barn i något avseende.552  

Vårdnadshavarna till de 28 barn som deltagit i den empiriska undersök-
ningen har gett skriftligt medgivande (se bilaga 4) och barnen har själva gett 
muntligt medgivande. Det finns barn som inte har deltagit på grund av att 
vårdnadshavare inte medgivit detta. Utifrån de etiska riktlinjerna har jag inte 
ifrågasatt varför.  

Att intervjua barn innebär dessutom ett ansvar att säkra barnens anonymi-
tet553, därför har barnens berättelser anonymiserats vad gäller namn, bostads-
ort, kön, fritidsintressen och antal syskon. Barnen har frikostigt delat med sig 
av personliga betraktelser kring bygd, skola, familj, vänner och fritidsaktivi-
teter. En del av barnens betraktelser kan jag endast använda mig av som 
bakgrundsmaterial, då det annars skulle vara möjligt att identifiera barnen 
och de etiska kraven på konfidentialitet skulle därmed inte kunna uppfyllas.  

Maktförhållanden inför och under genomförandet 
De maktrelationer som finns mellan vuxna och barn återspeglades exempel-
vis i att jag och läraren hade beslutat när och var intervjuerna skulle äga rum. 
Det var även jag som skötte diktafonen och därmed hade makt över inspel-
ningen. Jag strävade efter att lätta på maktbalansen, som O´Kane föresprå-
kar, genom att berätta för barnen att deltagandet var frivilligt, att de hade 
möjlighet att avbryta intervjuerna, utan att behöva motivera samt genom att 
fråga om några fler aspekter borde läggas till studien.554 Barnets makt ut-
trycks i möjligheten att inte deltaga och att själv bestämma vad man vill 
berätta.555 Dock blev det tydligt att jag som forskare har den övergripande 
makten i och med att det är jag som initierar studien och formulerar dess 
syfte, mål och utformning. Eftersom intervjuerna ägde rum i skolans lokaler, 
där närvaro är obligatorisk, ville jag betona att deltagandet var frivilligt. Att 
bjuda på saft och kanelbullar blev ett sätt att visa för barnen att jag behövde 
och var tacksam för deras deltagande. Även det metodologiska arbetssättet 
med kartor, där barnen är med och blir en del av kunskapsprocessen, bidrar 
till att maktbalansen utjämnas.556  

551 Vetenskaprådets riktlinjer: Codex.vr.se, FN:s barnkonvention 
552 FN:s konvention om barnets rättigheter 
553 Vetenskaprådets riktlinjer: Codex.vr.se, FN:s barnkonvention 
554 O´Kane 2000 sid. 152 
555 Dell Clark 2011 sid. 27 
556 O´Kane 2000 sid. 152 
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Att låta barn rita kartor gör att både jag som forskare och barnen deltager 
aktivt tillsammans, samt att forskningsprocessen bygger på dialog, vilket 
förespråkas inom barnforskning, eftersom barnen därmed ges möjlighet att 
företräda sin egen röst samt påverka hur deras vardagsliv uttrycks.557 Genom 
deltagande i forskningen kan känslan av att kunna påverka öka hos barnen, 
då de får större befogenhet i deltagandet.558 Maktbalansen kan även justeras 
genom att jag som intervjuare uppmuntrar barnet att tala fritt. Å andra sidan 
signalerar då intervjuaren makt att bestämma hur barnet förväntas tala. Även 
hur man talar har betydelse och att använda samma uttryck, ord och språk-
nivå som barnet kan resultera i kommunikation som för barn och intervjuare 
närmare varandra.559 Exempelvis benämnde några av barnen sina husdjur 
som kompisar och vid dessa tillfällen strävade jag efter att möta barnen i 
deras egen vokabulär och kallade därför hunden för kompis.  

Vid intervjuerna som innehöll kartritning hade barnen makten över kar-
tans utformning och jag hade makten över ramarna, det vill säga vilka mo-
ment som jag ville att barnen skulle lägga in i kartbilden.  

Maktaspekten rör inte endast vuxen-barn utan även barn-barn. Att under-
söka sociala relationer är ett känsligt och komplext fält. Vissa barn hade fler 
kompisar som de önskade räkna upp än andra. Min avsikt har varit att stu-
dera om och hur sociala mönster har förändrats. Christensen560  betonar vik-
ten av att försäkra barnen om deras anonymitet. Det blev tydligt att det var 
viktigt i samband med kartläggningen av sociala relationer. På en rast hörde 
jag en flicka säga till en annan flicka ”du var med på min lista över viktiga 
personer”. Då svarade den andra flickan ”du var med på min också”. Makt-
förhållanden mellan elever blev tydliga. Genom försäkran om anonymitet 
och att noggrant packa ihop varje enskild elevs kartbild direkt efter intervju-
situationen, så att inga andra elever kunde se vilka personer som fanns an-
givna, önskade jag undvika eventuella konflikter, besvikelser eller påverkan 
på sociala konstellationer. Även Christensen beskriver maktförhållanden i 
klassrummet som synliggörs i sociala representationer i förhållandet mellan 
elev-elev och elev-lärare. Christensen understryker dock att makten främst 
manifesteras genom forskningsprocessens sociala representationer, exem-
pelvis att jag är beroende av att barnen deltager i min studie, snarare än po-
sitioner kopplade till relationen vuxen-barn.561  

Intervjuplatsens betydelse 
Platsen för studiens genomförande innehåller aspekter av makt. Att vistas i 
en skolmiljö så som ett klassrum, där barn vanligtvis inte har tillåtelse att 

557 O´Kane 2000 sid. 136, 138 
558 Dell Clark 2011 sid. 36 
559 ibid sid. 80-81, 89-90 
560 Christensen 2004 sid. 171 
561 ibid sid. 167 
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prata fritt, kan vara problematiskt.562 Valet av lokal har betydelse för inter-
vjusituationen, där en lugn miljö är att föredra.563 Eftersom bägge intervjuer-
na ägde rum i barnens skola, var det vid intervjusituationerna elever i rörelse 
utanför klassrum och grupprum, ibland hände det till och med att någon lä-
rare eller elev kom in i rummet för att hämta skolmateriel. När någon kom in 
i rummet pausade vi intervjun, till dess att vi var ensamma igen.  

Skolan är inte en plats med endast en känslomässig laddning, utan det kan 
finnas olika stämningar förknippade med olika rum. Ett grupprum möblerat 
med soffor och som används för avslappning kan vara förknippat med posi-
tiva känslor för några barn, men för andra med negativa känslor. Även var 
man sitter i rummet kan vara av betydelse, likaväl som vem som beslutar hur 
och var man skall sitta.564 Det är möjligt att elever kunde ha olika erfarenhet 
av grupprummet på Ydreskolan. När Holloway och Valentine beskriver barn 
och rumslighet sägs skolan vara en plats där elever skapar egna sociala rum, 
t.ex. bänkgrannar i klassrummet eller ett hörn på skolgården.565 Det är möj-
ligt att sittplatserna i klassrummet eller grupprummet var ett socialt rum för 
några barn, kanske till och med för några av de barn jag intervjuade. Barnen 
fördelar och producerar den sociala ordningen med olika deltagarposition-
er.566 Barn och ungdomar är sociala aktörer, men de har olika grad av hand-
lingsutrymme i sitt aktörskap. I sammanhanget kan barn välja att deltaga 
eller inte deltaga i aktiviteter, utifrån de möjligheter och begränsningar de 
har. Ett barn kan tillhöra en eller flera grupper, exempelvis flera kamratkul-
turer.567 Skolan är därmed inte endast en arena för undervisning, utifrån ett 
institutionellt perspektiv, utan är även en social arena i barnens liv. Barnen 
är aktörer som är med och utformar sin vardag inom skolans fysiska ramar 
och sociala praktiker.568 Hur valet av lokal för intervjun kan påverka resulta-
tet beskrivs även av Scott: 

Context is especially important in interviewing children because the expres-
sion of the child´s personality, in terms of behavior and attitudinal prefer-
ences, is often so context dependent. The same child could be boisterous and 
outspoken at home, but shy and reserved at school. Thus where the inter-
views are carried out is quite likely to influence the way children respond.569  

      
Ytterligare en aspekt av makt kopplat till plats kan vara att en vuxen i en 
skolmiljö associeras, av barnen, med rollen som lärare, där tydliga auktori-

562 Dell Clark 2011 sid. 37 
563 O´Kane 2000 sid. 151 
564 Dell Clark 2011 sid. 113 
565 Holloway & Valentine 2000a sid. 771, 773, 763 
566 Änggård 2007 sid. 148 
567 Jones 2009 sid. 171-172, 176 
568 Halldén 2007 sid. 15-16 
569 Scott 2000 sid. 103 
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tära maktstrukturer förekommer.570 Att tidigare ha arbetat som lärare var 
värdefullt för mig, dels för att jag var van att vistas i skolmiljöer vilket gav 
mig trygghet när jag skulle gå in i såväl klassrum som personalrum, dels att 
jag har erfarenhet av att kommunicera med barn. En nackdel kan dock vara 
att jag omedvetet, utifrån min yrkeserfarenhet, fallit in i en lärarroll i mitt 
sätt att kommunicera med barnen.  

Att vi vistades i skolans lokaler kan även ha bidragit till barnens syn på 
intervjuerna och kartmomentet, som en del av skoldagen och som ett under-
visningsmoment. Detta visade sig då barnen ifrågasatte sin egen kompetens 
och sökte bekräftelse hos mig vid intervjufrågor, samt ifrågasatte om de ge-
nomförde kartmomentet korrekt. Det finns en risk att en studie, som genom-
förs i skolans lokaler, kan ses som ett undervisningsmoment, där barnen 
känner att de är tvungna att deltaga samt ska svara rätt.571 I min studie blev 
det tydligt att barnen önskade producera en så korrekt kartbild som möjligt, 
utifrån hur kartor ser ut i skolans kartböcker. För att minska känslan av pre-
station, kopplat till rätt eller fel, strävade jag som intervjuare efter att reflek-
tera över hur jag uttryckte mig under intervjun.572 Ett sätt att ge barnet käns-
lan av makt över sitt eget berättande är att säga att du är experten på det här, 
det är ditt vardagsliv, jag kan ingenting om det.573  

Bearbetning och analys av intervjuer och kartbilder 
Kartorna och intervjuerna är en del av den empiriska datainsamlingen, men 
även grund för analysen. Vid intervjutillfället skedde en första analys av 
barnen själva, när de reflekterade kring vad de hade ritat, samband mellan 
orter, aktiviteter, personer för det vardagsliv som illustrerats och varför kar-
tan såg ut som den gjorde. Genom att kombinera ett tidsgeografiskt synsätt 
med barns produktion av kartbilder möjliggörs tidsrumslig analys kring bar-
nens erfarenheter och vardagspusslets sammanhang. Att fånga individernas 
rörelser är en av tidsgeografins grundstenar. Genom att kartlägga aktiviteter 
som beskriver barnens vardag, kan man få fördjupad förståelse för barnens 
vardagsliv.574 Således framgår förändringar tydligt i form av vardagsbetrak-
telser ur barnens synvinkel, vilket är av intresse här.  

En styrka i tidsgeografin är att detaljerna i den aktivitetsbetonade, frag-
menterade vardagen visar mönster genom att belysa sekvenser. Genom att se 
till detaljer och till helheten skapas en djupare förståelse för händelsekedjor, 
sett både ur ett mikro- och ett makroperspektiv.575 Det ger möjligheter att gå 
in på olika detaljeringsgrad och studera projekt på olika nivåer, exempelvis 

570 Dell Clark 2011 sid. 52, Hendrick sid. 52-53 
571 Dell Clark 2011 sid. 55, 57, Scott 2000 sid. 103-106 
572 Dell Clark sid. 68 
573 ibid sid. 80 
574 Ellegård & Wihlborg 2001 sid. 20  
575 Hägerstrand 2009 sid. 16 
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vilka aktiviteter som ingår i projektet ”umgås med kompisar”. I analysen 
försöker jag gestalta detta genom att dels betrakta det enskilda barnets 
mikroperspektiv utifrån, men även på aggregerad nivå genom exempelvis 
hur organiseringen av skoltransporter och utbud av allmänna kommunikat-
ionsmedel påverkar barnens sociala mönster tidsrumsligt. 

Genom att föra samman en tidsgeografisk analys med barnens vardags-
livsberättelser kan den här typen av aktivitetssekvenser och dessas föränd-
ringar i tid och rum beläggas, exempelvis hur skolans tider och rumsliga 
lokalisering påverkar barnens sociala mönster. Hur aktiviteterna inordnas i 
den förändrade vardagen visar på prioriterade projekt. Att gå i skolan är det 
överlägset mest prioriterade vardagsprojektet, dels på grund av skolplikten, 
men även som en del i värdet, som föräldrarna beskriver, i att ge barnen en 
god utbildning för sitt vuxenliv. Samtliga familjer i studien, såväl barn som 
vuxna, beskriver hur de anpassar sin vardag för att införliva projektet skol-
gång.   

Det visuella i tidsgeografin kan ses som ett kommunikationsverktyg.576 

Tidsgeografin har dock inte endast en visuellt analytisk styrka, utan även en 
förklaringskraftig aspekt genom att belägga mönster, flöden och processer, 
genom att visa hur vanor har brutits och vardagen förändrats vid skolned-
läggningar.577 Materialet från intervjuerna har även gett en inblick i val och 
ställningstaganden, som barnen har gjort själva, tillsammans med kamrater 
eller med sin familj och som ligger till grund för hur vardagen gestaltar sig, 
såsom resonemang kring hur man färdas till skolan.  

I fokus vid min analys av gruppintervjuer, enskilda intervjuer och kartbil-
der har varit vardagslivets organisering, tid, plats och förändring, före och 
efter skolnedläggningar, utifrån följande teman:  

 Uppfattning om ny och gammal skola och skolort 
 Förändrat skolupptagningsområde 
 Sociala relationer  
 Fritidsaktiviteter 
 Rörelsemönster 
 Vardagsrutiner  
 Platsers betydelser 
 Avstånd 

 
Allt intervjumaterial har transkriberats och därefter delats upp i textdoku-
ment, baserade på respektive tema. För att undvika fragmentering av barnens 
berättelser och kunna bibehålla det individuella sammanhanget för respek-
tive barn, har det varit betydelsefullt att regelbundet återkomma till intervju-
erna som helhet. Jag har även gjort anteckningar om att barnen svarat tve-

576 Lenntorp 2011 sid.123 
577 Wihlborg 2011 sid. 108-109, Lenntorp 2011 sid. 125 
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kande, snabbt eller suckat för att bibehålla språkliga nyanser i deras svar och 
berättelser.  

Vid analysen av barns avståndsbedömning, bland annat om vad som upp-
levs som nära och vad som upplevs långt bort, analyseras illustrationer i 
form av barnens färdiga kartor.  Även hur de valde att fylla de blanka kart-
bladen är av intresse, då det visar hur de tog sig an uppgiften, exempelvis i 
vilken ordningsföljd de valde att placera ut lappar med ortnamn.  

Det är därmed papperskartorna, kartprocessen och intervjuerna som har 
legat till grund för sammanställning och analys och bland annat resulterade i 
kartor i den här avhandlingen. Alla barns kartor konstruerades på olika sätt 
och med ett unikt innehåll. För att kunna visa mönster i illustrationerna har 
jag överfört barnens markeringar för sociala nätverk och fritidsaktiviteter till 
ett digitalt kartunderlag. De centrala utgångspunkterna för kartornas sam-
manställning är den egna bostaden och det skolupptagningsområde man 
tillhört före och efter det att skolnedläggningarna ägde rum. Utifrån skolupp-
tagningsområden har även sociala relationers lokalisering och platsen för 
fritidsaktiviteter analyserats. Samtliga elever i studien går i kommunala sko-
lor i Ydre kommun och de kommunala skolornas upptagningsområden har 
betydelse eftersom inga andra skolor finns att tillgå i kommunen. Dock 
skulle eleverna kunna välja att gå i en skola i exempelvis Tranås eller Eksjö.   
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9. Barnfamiljernas vardagsliv 

För att kunna analysera betydelsen av byskolor måste dessa förstås i ett lo-
kalt vardagssammanhang, för att man därefter ska kunna se vilka förändring-
ar nedläggningarna gett upphov till. Byskolorna i Ydre har varit en del av 
vardagslivet i byarna. För att kunna besvara frågeställningar kring skolned-
läggningarnas påverkan på familjernas vardagsliv behöver man förstå hur de 
ser på sin vardag och sin bostadsort i förhållande till skolväsendets rumsliga 
förändring. I detta kapitel beskrivs de lokala sammanhang som ligger till 
grund för intervjupersonernas vardagsliv, aktivitetsmönster och sociala nät-
verk, vilket illustreras i grafiska individbanor. Det har varit viktigt att famil-
jerna i studien beskrivit det dagliga livet, synen på skola och lokalsamhället, 
vilka är grundstenarna för min tolkning av förändring.  

När kommunen fattar beslut, likt att lägga ner två byskolor, påverkar detta 
invånarnas vardagsliv och leder till att invånarna måste förhålla sig till beslu-
tetet på något sätt och kan ge olika konsekvenser för olika familjer. Det 
ledde till att några familjer valde att låta barnen gå i Ydreskolan istället för 
Hestraskolan. Dessa familjer valde, så som redovisates att skjutsa sina barn 
en längre sträcka och analysen genomförs mot den bakgrunden. Hade inte 
skolorna lagts ner hade inte föräldrarna behövt göra det valet och därför ser 
jag valet som en konsekvens av skolnedläggningarna. Familjernas val är 
ingenting som jag värderar utan jag genomför analysen utifrån de aktivitets-
mönster som familjerna hade vid de aktuella tidpunkterna. Valen visar dess-
sutom på kringeffekter och komplexiteten av det politiska beslutet att lägga 
ner två skolor. När beslut fattas påverkas människors vardagsliv. När barn-
familjerna beskrivit hur vardagslivets organisation förändrats, har de samti-
digt reflekterat kring fördelar och nackdelar med förändringen vid de uppföl-
jande intervjuerna. Här beskrivs även hur det politiska beslutet om nedlägg-
ning, samt striden om skolnedläggningarna, har påverkat invånarna.  

Avslutningsvis följer en beskrivning av den organiserade kampen för att 
bevara skolorna i Asby och Rydsnäs och av den friskoleprocess som uppkom 
i och med skolnedläggningsbeslutet. När man beslutade att lägga ner sko-
lorna ledde det till ett utbrett engagemang för att behålla dem och därefter att 
bilda friskolor. Merparten av intervjupersonerna oroade sig för att sam-
hällena Asby och Rydsnäs skulle förtvina på sikt. De oroade sig för framti-
den och relaterade till utdöende byar där skolhus gapar tomma. Engage-
manget innebar organiserade aktiviteter i många intervjupersoners vardags-
liv. Därför behöver dessa beskrivas i en studie om skolnedläggningars på-
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verkan på vardagslivet. Det engagemang med officiella och inofficiella pla-
neringsmöten som pågick i bygden kan inte bortses ifrån.  Vid intervjuerna 
med såväl barn som föräldrar relaterar skolnedläggningarna till en gemen-
skap, exempelvis med fackeltåg och demonstrationer som följd. Ambitionen 
att starta friskola kan ses som ett exempel för att förstå barnens resonemang 
kring att välja skola samt hur föräldrar har försökt påverka och ta egna ini-
tiativ för att förändra den planering som kommer uppifrån, från beslutsfat-
tande politiker.  

De uppföljande intervjuernas frågor har utgått från intervjupersonernas 
farhågor och förhoppningar inför skolnedläggningarna, som kom fram vid 
den första intervjun. Då var många familjer osäkra och visste inte hur varda-
gen skulle komma att gestalta sig, med direkta och konkreta effekter av ned-
läggningarna, så som nya skolmiljöer, splittrade klasser, byte av lärare och 
förändrade vardagsrutiner med bland annat nya skoltider. Man oroade sig 
även för långsiktiga effekter såsom minskat bygdeengagemang, sämre at-
traktivitet för inflyttare och mindre lokal förankring för barnen, vilket är 
aspekter man ännu inte kunnat skönja, men befarade att skulle kunna utveck-
las på sikt. Familjerna i min studie hyste betydligt mer oro än tillförsikt inför 
de stundande nedläggningarna.  

Barnens vardag utspelar sig i en familj eller ett hushåll, vilket därmed blir 
en viktig analytisk enhet.578 Jag väljer att använda mig av familjebegreppet 
då barnfamiljerna i den här studien själva benämner sig som familj, oavsett 
konstellationer eller ålderssammansättning. Varje familjs karaktär är indivi-
duellt betingad och huruvida barnen är biologiska, har en, två, tre eller fyra 
föräldrar, bor i bostaden på heltid eller varannan vecka saknar relevans för 
familjebeteckningen i analysen. Utgångspunkten är barns och barnfamiljer-
nas vardagsliv utifrån individernas egna beskrivningar.  

Familjernas vardagsliv före nedläggningarna 
Av 25 vuxna intervjupersoner arbetar nio i någon av tätorterna Boxholm, 
Eksjö eller Tranås. Genom sitt arbete deltar de på så sätt självklart i stadens 
olika sammanhang. Fem vuxna lever i huvudsak på jordbruk, i direkt anslut-
ning till den egna gården. Åtta personer arbetar i kommunen, varav tre har 
sin arbetsplats i kommunhuvudorten Österbymo, och tre är egenföretagare, 
varav två har sin arbetsplats med bas i bygden. Flera intervjupersoner ut-
trycker att jobb är någonting man har för att få ekonomin att gå runt, medan 
bostadsorten är något man väljer. Samtliga som arbetspendlar ut från kom-
munen är tydliga med att de hellre pendlar till jobbet än flyttar från bygden.  

Bilkörning är en central aktivitet som samtliga familjer och barn nämner 
som en nackdel i vardagen. Då de kollektiva förbindelserna är bristfälliga i 
byarna kräver avstånden mycket tid i bil. Bo berättar om familjens använd-

578 Lindén 2011 sid. 28 

 135 

                               



ning av bilar: Vi är otroligt bilberoende. Det är tre bilar här på gården och 
vi är tre som har körkort. Det funkar inte annars. Intervjufamiljerna beskri-
ver ett utbrett bilberoende för att möjliggöra inköp, arbete, social samvaro 
och fritidsaktiviteter för såväl föräldrar som för barn. På grund av avstånden 
i Ydre träffas barnen oftast sina kompisar från andra byar i anslutning till 
skoldagens slut då det finns möjlighet att färdas med skolbussen, vilket gör 
att föräldrarna endast behöver hämta och inte lämna, om det inte finns möj-
lighet för barnen att färdas själva.  

Att köra bil tar tid, kostar pengar och ger miljöpåverkan. Flertalet familjer 
försöker därför ordna lekmöjligheter och aktiviteter på hemmaplan, för att 
minimera skjutsning av barnen. Detta kräver dock att familjerna själva köper 
in utrustning till lekytor utomhus. Fördelen är att gårdarna på landet har ut-
rymme för lekplatser. Samtliga föräldrar beskriver sitt boende som smidigt, 
då barnen kan aktivera sig själva utomhus, genom att vara i den närbelägna 
naturen, som upplevs som trygg, lugn och ren. Känslan av trygghet beskrivs 
främst genom avsaknad av hårdtrafikerade vägar i närområdet, vilket gör att 
barnen inte behöver vaktas. Ett flertal av de intervjuade barnen ser möjlig-
heter till utomhusaktiviteter i form av klätterträd, byggande av kojor och 
stora lekytor som en fördel med att bo på landsbygden.  

De flesta familjer åker till Eksjö och Tranås för att handla matvaror och 
majoriteten veckohandlar i samband med arbetet, bankärenden eller besök 
hos släktingar och vänner. När det behövs några liter mjölk eller andra strö-
varor vänder de sig främst till den närliggande lanthandeln i Asby, affären i 
Rydsnäs eller till butikerna i kommunhuvudorten Österbymo. Som exempel 
för att illustrera barnfamiljernas bilberoende och vardagspussel beskrivs två 
generella vardagskvällar hos familjen Aronsson. De har en son, Anton, som 
är aktiv inom flera olika idrottsgrenar. Annas måndagar (figur 7) skiljer sig 
markant från Annas tisdagar (figur 8).  

Som tidigare nämnts finns det ett tidsgeografiskt begrepp som heter indi-
vidbana och som visar en individs, här mamman Annas, rörelsemönster i tid 
och rum. I diagrammet är tiden y-axeln och rummet är x-axeln. Individbanan 
har sin utgångspunkt i botten av diagrammet och den obrutna linjen visar hur 
och när Anna förflyttar sig och var hon vistas. 

Varje dag inleds med att Anna är i hemmet, hon sover, gör morgonbestyr, 
lagar frukost och sen åker hon tillsammans med sin son Anton till fritids-
hemmet för att därefter köra till jobbet. Varje dag avslutas i hemmet, med 
kvällsmat, egenvård, städning, tvätt, tv-tittande, innan det är läggdags. 
Hemmet är en station där dagen börjar och slutar. Aktiviteterna som sker 
efter att Anna slutat jobba varierar, beroende på veckodag och sonens aktivi-
tetsprogram.  

Anna lämnar och hämtar Anton på fritidshemmet vid samma tidpunkt 
både måndagar och tisdagar. På måndagar skjutsar Anna sonen Anton till 
skolan, åker sedan till arbetet, hämtar sonen och åker hem. På kvällen har 
Anton fotbollsträning i närmiljön vilket medför att Anna skjutsar sonen för 
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att därefter återvända till hemmet innan hon hämtar honom efter träningens 
slut. Däremot har Anton golfträning på tisdagar, vilken kräver 30 minuters 
förflyttning med bil. Avståndet innebär att Anna sitter och väntar på sin son 
under träningstiden, då avståndet från hemmet och in till Eksjö centrum upp-
levs som för långt att åka fram och tillbaka. Följaktligen tillbringar Anna 
mer tid i bilen och mindre tid i hemmet på tisdagar än på måndagar. Om 
sonen ska ges möjlighet att prova på golf krävs det att föräldrarna kör honom 
till närmsta stad, Eksjö, där golfbanan finns. I figurerna 7 och 8 blir Annas 
vardag tydlig, där arbete och omsorg om sonen genom skjutsning och hämt-
ning från skola och idrottsverksamheter illustreras. Stadens aktivitetsutbud 
blir ett komplement till det många gånger ringa utbud som erbjuds på lands-
bygden. Aktiviteter utanför den egna byn förutsätter föräldrarnas möjlighet 
att skjutsa. I figuren 8 blir samspelet mellan stad och landsbygd tydlig, dessa 
hänger samman genom Antons fritidsaktiviteter. Genom exemplet med fa-
miljen Aronsson blir det även tydligt att vardagens aktiviteter är bundna i 
rummet, men även i tiden och har regelbundna rutiner.  

 
Figur 7. Annas måndag.  
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Figur 8. Annas tisdag.  

Huruvida tid och möjlighet finns för skjutsning av barn till diverse aktiviteter 
är ett ställningstagande varje familj gör. Bland intervjufamiljerna finns det 
flera familjer där vardagliga aktiviteter, som kräver lång körsträcka, förläggs 
till vissa veckodagar. Det gäller exempelvis besök i simhall, som inte finns i 
Ydre kommun. Några familjer som har ca 45 minuters enkel körväg till 
närmsta simhall, väljer bort simskola som fritidsaktivitet under vardagarna, 
för att barnen ska hinna i säng i tid på kvällarna utan allt för mycket stress. 
Besök i simhallen blir en aktivitet som förläggs till helger.  

Landsbygdens (o)attraktivitet 
I den här studiens syfte används ordet landsbygd. Avsikten är inte att sär-
skilja urbana och rurala livsstilar utan att problematisera att skolnedlägg-
ningar på landsbygden kan ge andra effekter än i stadsmiljöer på grund av 
längre avstånd, sämre tillgänglighet till kollektivtrafik och större rumslig 
spridning mellan hem, skolort, fritidsaktiviteter och sociala kontakter.579 In-
ledningsvis ges en sammanfattning av de värden intervjupersonerna beskri-
ver med sitt vardagsliv i Ydre. Sammanfattningen kan ses som en bakgrund 
till vardagslivets sammanhang och den kommande analysen om förändringar 
som uppstått efter att skolor lagts ner.  

579 Westholm 2008 sid. 54-56 
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Vad är stad, tätort, tätortsnära landsbygd och glesbygd? Erik Westholm 
påpekar att det inte finns någon internationellt, eller nationellt, vedertagen 
definition av landsbygd.580 Det avgörande för min studies landsbygdsklassi-
ficering är att intervjupersonerna själva definierar sig som landsbygdsbo-
ende, trots att två av intervjufamiljerna enligt SCB:s definition bor i tätorter.  
Studien gör inte anspråk på att kategorisera landsbygdsbor eller försöka på-
visa att de som bor på landsbygden är en heterogen grupp. Studien baseras 
på de familjer och barn som intervjuats, deras erfarenheter, vardagsliv och 
syn på sin boendemiljö.  

Den bild som Tillberg ger, utifrån sin studie av barnfamiljers dagliga fri-
tidsresor, är att tiden för barnens organiserade aktiviteter styr hur familjens 
vardagsmönster pusslas ihop. Föräldrar försöker till och med anpassa arbets-
tiden efter barnens fritidsaktiviteter. Avståndet mellan hemmet och platsen 
för barnens fritidssysslor har ökat under årens lopp och kräver bilskjuts:581  

Det finns en paradox i landsbygdsboendet, uttryckt i att många landsbygds-
barn, åtminstone i skolåldern, tillbringar mindre tid hemma och i bostadens 
närmiljö än stadsbarnen, samtidigt som det vanligaste motivet för barnfamil-
jer att flytta till landsbygden är dess goda uppväxtmiljö för barnen.582  

Tillbergs studie visar att föräldrar, främst kvinnor, på landsbygden reser 
längst för att skjutsa till barnens fritidsaktiviteter på vardagarna. Barnen 
samåker med andra barnfamiljer, eller utomstående vuxna, till fritidsaktivite-
ter och många gånger är skjutsresorna, eller samvaro i samband med fritids-
aktiviteter, ett sätt för far- och morföräldrar att träffa barnbarnen.  

Mina intervjupersoner beskriver hur deras boende gestaltar sig och de 
värden man uppskattar. Samtliga intervjupersoner försvarar sitt val av plats 
för boende som det bästa för barnen och att ”man mår bra på landsbygden”.  
När byskolor läggs ner, som en del av boendemiljön, förändras synen på 
bygden och boendemiljöns värden. Vardagen blir på så sätt omkullkastad.  

Tolv familjer har gett uttryck för vad de upplever som för- och nackdelar 
med att bo i Ydre. De aspekter som intervjufamiljerna beskriver som attrak-
tiva för sitt boende är främst närhet till naturen, tystnad, tillgång till egen 
tomt, trygghet, sociala dimensioner och möjlighet till avskildhet. När famil-
jerna beskriver sitt vardagsliv utgår de från sina erfarenheter från den egna 
byn. Inga intervjufamiljer uttalar sig om kommunen i sin helhet, däremot 
betonas sockentillhörigheten. Flertalet positiva eller negativa aspekter besk-
rivs i jämförelse med hur man upplever platser som inte ses som landsbygd, 
exempelvis kommunhuvudorten Österbymo, de närbelägna städerna Tranås 
och Eksjö, men även storstadsområden som Stockholm. Även mer fördelakt-
iga huspriser på landsbygden jämförs med städer. Den ekonomiska dimens-

580 ibid sid. 50 
581 Tillberg 2001 sid. 145, 149 
582 ibid sid. 208 
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ionen, kopplad till tillgången till utrymme på landsbygden, nämns av några 
intervjufamiljer, då utrymmet för hästhållning är mer kostsamt i staden. De 
intervjupersoner som är lantbrukare betonar fördelarna med att bo på lands-
bygden, när man jobbar med arealkrävande verksamhet, när man både jobbar 
och bor på samma plats.  

I likhet med Forsbergs583 resultat beträffande bosättare på landsbygden, 
visar den här studiens inflyttade familjer att boendemiljö med tillgång till 
naturnära lägen, en speciell hustyp till överkomligt pris584, ett småskaligt 
samhälle och närhet till byskolor varit avgörande för valet av bostadsort.  

Värdet av en god boendemiljö är större än att ha nära till arbetet. Å andra 
sidan beskriver intervjupersonerna att de, efter skolnedläggningarna, har 
mindre egen tid i anslutning till hemmet och därmed även till den uppskat-
tade näraliggande naturen. I och med att mer tid tillbringas i bil för skjutsre-
sor har vardagen blivit stressigare.  

Ett flertal av de intervjuade barnen anser att bygden är attraktiv, då där 
finns bra kompisar att tillgå. Även flertalet föräldrar anser att det finns bra 
sociala kontakter för barnen men skulle gärna se att ytterligare barnfamiljer 
flyttade in och ser det ringa antalet barnfamiljer i grannområdet som en ne-
gativ följd av att bo på landsbygden. 

Många intervjufamiljer ställer sig frågande till varför inte Ydre, trots na-
turnära miljöer och låga huspriser, lyckats attrahera fler inflyttare. Intervju-
personerna är rörande överens om att avstånden och önskan om att bo i 
större städer ligger bakom Ydres glesbygdsproblematik och konstaterar att 
skolnedläggningarna har bidragit till att livet i Ydre inte känns lika attraktivt 
som tidigare.  

Intervjupersonerna beskriver en skillnad mellan dem som bor i den egna 
regionen och andra boende såsom i Tranås och Eksjö. De som lever på 
Ydres landsbygd uppfattas leva under samma betingelser, vilket är något 
som Ek beskriver som grundläggande för den lokala identiteten.585  

Vad gäller den kollektiva aspekten586 beskriver intervjupersonerna att 
bygden uppfattas som levande med invånare som har ett genuint engage-
mang och känslor för den. När det är arbetsdag i bygdegårdarna sluter majo-
riteten av hushållen upp och arbetar ideellt för att hjälpas åt och ordnar själv 
det som behöver göras. Flertalet intervjupersoner ställer bygemenskapen i 
den egna byn i förhållande till kommunhuvudorten Österbymo, stadsområ-
den och Hestra, där man tycker att engagemang och känsla för bygden sak-
nas eller är lågt.  

583 Forsberg 2002 
584 Flera familjer har beskrivit att de sökte en speciell typ av hus, vilket var avgörande för var 
i bygden man bosatte sig. Som exempel har intervjufamiljer sökt renoveringsobjekt med 
snickarglädje, en gammal skola eller ett nedlagt kapell.  
585 Ek 1994 sid. 81-82 
586 Stenbacka 2001 sid. 103 
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Intervjupersonerna beskriver bygden kring Asby och Rydsnäs som le-
vande med mycket föreningsliv, sammanhållning och lokala arrangemang 
där byborna anordnar aktiviteter för såväl vuxna som barn i form av hant-
verksdagar, löptävlingar, auktioner, roddtävlingar, skördemarknader, tips-
promenader, dagledigträffar587, loge588 eller slalombacke. Daniel bor i Asby 
socken och beskriver samhällsföreningarnas arbete för bygden:  

Det är mycket små falanger här ute. Det blir ett samhälle utav det. Det märker 
man även på skolan här ute, alla samarbetar, pratar och det blir att man får 
kontakt med varandra. Det är rätt kul att man sitter ihop på något sätt. 

 
Daniel beskriver, likt de flesta intervjupersoner, det kollektiva engagemanget 
som något positivt. De sociala aspekterna, som framkommit i intervjuperso-
nernas beskrivningar, stämmer väl överens med Stenbackas beskrivning av 
landsbygdsboendes vardagsliv där det sociala engagemanget i föreningslivet 
är viktigt, barnvänlig miljö framhålls samt att man känner samhörighet med 
bygden.589 Ett exempel på det kollektiva engagemanget för bygden är kam-
pen för skolorna, samt efter att nedläggningsbeslutet var fattat, kampen för 
friskoleetableringar.  

Ökat bilberoende och längre skolskjuts 
Samtliga familjer, som hade barn i byskolorna i Asby och Rydsnäs, har blivit 
hänvisade till, alternativt valt, att låta sina barn gå i Ydreskolan i Österbymo. 
Flera intervjupersoner har blivit tilldelade platser vid Hestraskolan men valt 
Ydreskolan istället för att eleverna från Asbyskolan skulle få gå tillsammans 
med sina kompisar. De familjer som blev hänvisade till Hestraskolan, men 
valde Ydreskolan, får själva ansvara för barnens skoltransport. Vid väg 131, 
vilken intervjupersonerna benämner ”stora vägen”, går buss mellan Tranås 
och Österbymo, vilken eleverna ges möjlighet att åka med. Tidigare blev de 
yngre barnen hämtade av skolskjuts i närhet av hemmen. Nu får föräldrarna 
köra och hämta vid stora vägen, för att passa skolskjutsen, vilket majoriteten 
av dem beskriver som ett tidskrävande stressmoment. 

Beslutet att barnen skulle få möjlighet att gå tillsammans med sina tidi-
gare klasskompisar, upplevs riktigt. Att splittra barngrupperna övervägdes 
inte, trots ökat antal skjutsresor. Förändringarna av skolskjutsar är någonting 
samtliga familjer, som påverkats direkt av skolnedläggningen, nämner och 

587 Kyrkan i Asby anordnar träffar för personer som är lediga dagtid, företrädesvis pension-
ärer.  
588 Logen används främst som dansbana 5-6 gånger per sommar. Den hyrs även ut till bröllop 
och diverse aktiviteter exempelvis lägerskola. Det är fyra föreningar som tillsammans driver 
logen i Rydsnäs: sockenföreningen, bygdegårdsföreningen, idrottsföreningen och byggnads-
vårdsföreningen.  
589 Stenbacka 2001 sid. 98-99 
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majoriteten beskriver skolskjutsfrågan i negativa ordalag. Carina som hade 
skolskjuts för sina barn hemifrån gården innan nedläggningarna, beskriver 
förändringen i skolskjutsfrågan: 

Skulle vi missa bussen på morgonen får jag köra till Österbymo, det blir så 
stort allting. Det är ju skillnad på om man ska två mil än om man ska fem 
kilometer till Asby./…/Efter skolan om bussen skulle vara lite för tidig och 
jag inte är där och de blir avsläppta själva vid stora vägen, de skulle ju kunna 
bli påkörda, bara det är ett stressmoment. Sen följer inte bussen tidtabellen. 
Ibland på morgonen är bussen tidig och ibland har jag ju fått stå och vänta på 
bussen när den har varit en kvart sen och då kommer jag själv sent till jobbet. 

 
Samtliga föräldrar som själva ansvarar för egen transport av barnen fram till 
den kommunala skolskjutsen beskriver, likt Carina, momentet som en mar-
kant förändring i vardagen. Utökade skjutsresor till och från skolbussen har 
varit ett moment som påverkat föräldrarnas aktiviteter och tidsplanering. 
Transporter är en förändring som samtliga föräldrar som hade barn på Asby-
skolan beskriver, i och med att betydligt mer bilkörning krävs för att få var-
dagen att gå ihop. En mamma beskriver ytterligare en aspekt av utebliven 
skolskjuts i svårigheten att vårda ett magsjukt barn i hemmet, när man sam-
tidigt ansvarar för transport för övriga friska barn i familjen till skolbussen.  

För familjen Fredriksson är ökad bilkörning en direkt konsekvens av 
skolnedläggningen, i och med att platsen hos dagmamman upphörde och 
endast fritidsplatserna blev kvar (se figur 9). Barnen Freja och Fredrik har 
inte längre rätt till skolskjuts, eftersom de valde Ydreskolan istället för Hes-
traskolan. Två dagar i veckan, på onsdagar och fredagar, får dock Freja och 
Fredrik åka hem med skolbussen. Bussen kör då till byn med några andra 
barn, som har rätt till skolskjuts. Tyvärr passar inte busstiderna för barnen 
med rätt till skolskjuts övriga dagar med Fredrik och Frejas skoltider. Mån-
dag, tisdag och torsdag hämtas därför Fredrik och Freja av sina föräldrar vid 
busshållplatsen, som ligger sex kilometer från hemmet. Mamma Frida upp-
lever att det fungerar bra för barnen, men att hon själv får köra betydligt mer 
bil, (se figur 9 röd streckad linje som visar Fridas tidigare körsträcka på väg 
hem från jobbet). På vägen hem från arbetet i Tranås stannade hon till hos 
dagmamman för att plocka upp barnen Freja och Fredrik för att därefter köra 
hem till byn på Ydres landsbygd. Efter att skolnedläggningarna aktualisera-
des kör hon från Tranås till Asby och hämtar barnen på fritids, det blir en mil 
längre per dag, eftersom Asby ligger åt motsatta hållet och sedan tillbaka 
hemåt igen (se figur 9 blå streckad linje som visar Fridas körsträcka efter 
skolnedläggningarna). Det är flera intervjupersoner som, likt Frida, beskriver 
hur det vardagliga bilkörandet har ökat och konstaterar att skolnedläggning-
en känns katastrofal ur miljöhänseende. Genom beskrivningen av Fridas 
rörelsemönster blir det tydligt hur barnfamiljer tvingas samordna tid och 
plats för att få vardagslivet att fungera, när villkoren i det vardagliga sam-
manhanget förändrats. 

 142 



 

 
Figur 9. Fridas körsträcka innan och efter skolnedläggningarna.  

Röd streckad linje    visar Fridas tidigare körsträcka. 
Blå punktad linje visar Fridas nuvarande körsträcka. Resan har blivit ca 
10 km längre efter skolnedläggningarna.  

För att få en inblick i hur mamma Frida i familjen Fredriksson bygger nya 
rutiner används ett tidsgeografiskt aktivitetsprogram (se figur 10). I den 
nedre raden illustreras dåtid och i den övre raden illustreras framtid. I den 
högra kolumnen illustreras den fysiska världen, Fridas rörelsemönster i form 
av den röda streckade linjen från figur 9, och i den vänstra kolumnen illu-
streras Fridas inre värld där upplevelser av det som skett och intentioner för 
framtiden kommer till uttryck. 

 
Figur 10. Fridas aktivitetsprogram över projektet ”färdas till skola och arbete”.  

Frida har kört mellan Tranås och hemmet utifrån ett, för henne unikt, rörel-
semönster. Sina erfarenheter tar hon med sig när hon ska fatta ett nytt beslut 
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inför hur vardagen skall organiseras när beslutet att lägga ner skolan i byn 
fattades. Frida måste dock överväga hur hon skall lägga upp de nya rutinerna 
och reflekterar kring stress för sig själv och trygghet för barnen. Hon kom-
mer fram till hur hon skall agera, vilket leder fram till den blå streckade lin-
jen, från i figur 9, vilket illustrerar hennes nya individbana och sträcka för 
förflyttning.  

Efter att det har gått en tid är det möjligt att Frida kommer att ompröva 
sina rutiner kring färdväg, färdsätt och familjens behov. Allt sammantaget 
leder fram till framtida överväganden. Ska rutinerna kvarstå eller förändras?  
Fridas exempel hjälper till att förstå att skolnedläggningarna har gett upphov 
till förändrade rörelsemönster hos barnfamiljerna, vilket i sin tur leder till att 
vardagens hålltider har förändrats. Det här är inte någonting som endast gäl-
ler familjen Fredriksson utan så här har barnfamiljerna i Ydre tvingas göra 
för att samordna familjens vardag när skolnedläggningarna ägde rum. Det 
kan vara tillgång till bil, arbetstider, hålltider för fritidsaktiviteter och socialt 
umgänge som påverkar utfallet i den fysiska världen. Varje familj bygger 
sina rutiner utifrån de förutsättningar, resurser och restriktioner som finns i 
vardagens utformning. När man kopplar samman prisma och aktivitetspro-
gram vidas inte endast den fysiska materiella räckvidden utan även den 
räckvidd föräldrar anser att barnen har utifrån ett trygghetsperspektiv.  

 Vad gäller skolskjutsfrågan beskriver majoriteten av intervjupersoner att 
de har fått längre skolskjuts, alternativt att det krävs att de kör bil fram till 
skolskjutsen, vilket kräver passning. Hillevi beskriver skolskjutsförändringar 
och ändrade tider: Barnen har fått mycket längre resor. De får åka mycket 
tidigare på morgonen. Nu går de hemifrån tio över sju på morgonen, tidi-
gare åkte de hemifrån tio i åtta. Ökat avstånd mellan hem och skola har 
medfört längre restid för barnen och fler skjutsresor för föräldrarna. Tillgång 
till egen bil beskrivs som en resurs, frihet, av familjerna. Däremot beskrivs 
det ökade bilberoendet, som skolnedläggningarna medfört, i negativa orda-
lag. Majoriteten intervjufamiljer har ställt sig positiva till friskoleetableringar 
för att bevara det aktiva lokalsamhället, men även för att inte avståndet till 
skolan skall öka samt för att kunna behålla familjernas vardagliga rutiner. 

Förändrade aktivitetsmönster 
Familjen Hultqvists vardag har förändrats i och med skolnedläggningarna (se 
figur 11). Mamma Hillevi jobbar en del extra som assistent på en skola i 
Tranås, hon hjälper till med familjejordbruket samt, innan nedläggningen, 
med kyrkans barnaktiviteter i byn.  Tisdagar har varit familjens tuffa dag. 
Innan byskolan i Asby lades ner kom skolbussen och hämtade döttrarna strax 
före åtta på morgonen. Kvart i elva skjutsade Hillevi dottern Hilda till dag-
hemmet i Asby för att därefter börja ställa i ordning inför barnaktiviteten 
Kompiskul, där även hennes egna döttrar i skolåldern deltog. Klockan 12 var 
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hon vid Asbyskolan och mötte barnen för att följa dem till kyrkans lokaler. 
Jobbet med Kompiskul höll på fram till halv tre innan allt var undanplockat. 
Efter arbetet gick hon och döttrarna för att handla mat i lanthandeln i Asby 
och därefter hämtade de Hilda på daghemmet för hemfärd med bil. Tisdagar 
var det alltid middag hos svärmor, som är bosatt i ett hus på gården. Efter 
maten hade familjen en kort stund hemma för läxläsning, innan det var dags 
att köra mot Tranås och döttrarnas ridskola.  Strax efter klockan 19 satte de 
sig i bilen och körde hemåt, där det var dags för dusch, kvällsmat och 
”snabbt kryp i säng”.  

 
Figur 11. Tisdagar, innan byskolan lades ner, hos familjen Hultquist. Individbana för 
mamma Hillevi. 

Efter skolnedläggningen har familjen Hultqvists tisdagar förändrats markant. 
Båda döttrarna går i skola i Österbymo, utan skolskjuts, då familjen valde 
Ydreskolan framför de tilldelade platserna i Hestraskolan. Hillevi och pappa 
Herman får själva ansvara för transport till hållplatsen för skolbussen som 
ligger två km bort. Flickorna, och därmed även föräldrarna, får stiga upp 
betydligt tidigare på morgonen. De går hemifrån tio över sju på morgonen 
och kommer hem strax efter tre samtliga dagar i veckan. Det går med andra 
ord inte att ha Kompiskul längre vid samma tidpunkt.  

Med hjälp av ett tidsgeografiskt prisma kan man tydligt se hur förutsätt-
ningar för deltagande i fritidsaktiviteter har förändrats. I prismat är basen nu-
linjen, och därifrån ser man vilken möjlig räckvidd som finns att tillgå i tid 
och rum innan man måste vara på plats vid en speciell tidpunkt för att kunna 
genomföra nästa aktivitet. Deltagande i obundna aktiviteter kan äga rum 
precis varsomhelst inom prismat, eftersom förankring i tid och rum saknas. 
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En bunden aktivitet, som förutsätts äga rum på en specifik plats och på en 
viss tid, ger ett betydligt snävare prisma i och med att det påverkar hålltider-
na för prismat. Den maximala räckvidden i döttrarnas prismor medger inte 
deltagande i Kompiskul utifrån rådande tidsrumsliga förutsättningar (se figur 
12 och 13).  

 
Figur 12. Prisma för Hillevis dotter när hon fortfarande gick i byskolan i Asby. Efter 
skolan går flickan på K=Kompiskul,  därefter m = middag hos farmor, sen åker hon 
på r = ridning och därefter till hemmet i närheten av Asby. Prismat visar att flickan 
redan nyttjar det mesta av det maximala räckvidden som hon förfogar över tidsrums-
ligt. Asby med omnejd innefattar stationerna hem, skola, släktingar och ridstall. 

 
Figur 13. Prisma för Hillevis dotter efter skolnedläggningarna. Asby med omnejd 
innefattar hem, släktingar och ridstall. Stationen skola är flyttad till Österbymo. 
Aktivitetssekvensen K+m+r är inte längre möjlig att genomföra. Flickan kan med 
maximalt nyttjande av rådande resurser genomföra sekvensen m+r.  
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Som vi kan se i figur 13 är aktiviteten Kompiskul omöjlig att genomföra, 
vilket har medfört färre anmälda barn, vilket i sin tur orsakat personalned-
dragningar då det räcker med en ledare, alltså behövs inte Hillevi längre som 
extrapersonal. I och med att Kompiskul flyttats fram till senare på dagen och 
även ridningen blev framflyttad en timme, kan flickorna inte gå både på både 
Kompiskul och ridning. De fick göra nya prioriteringar o välja fritidsaktivitet 
och valde då ridningen (se aktivitetsprogram i figur 14). Skolnedläggningen 
har på så sätt inte bara förändrat aktiviteterna i samhället, familjers vardag-
liga rutiner och barns fritidsaktiviteter utan även Hillevis inkomstmöjlighet-
er. 

 
Figur 14. Aktivitetsprogram för familjen Hultquist. 

En annan familj som märker av förändringar i vardagslivet till följd av skol-
nedläggningarna är familjen Carlsson. I figur 15 kan vi se hur Carinas tisda-
gar och torsdagar såg ut innan skolorna lades ner. Asby innehåller noderna 
hem, skola och jobb. Tranås har noderna badhus, affär och släkting. Individ-
banan läses nedifrån och upp. Carina började dagen hemma, hon sov och 
gjorde morgonbestyr för sig och sin familj.590 Därefter körde hon sönerna till 
byskolan i Asby, förvärvsarbetade i Asby, hämtade sönerna från skolan i 
Asby och körde bil i 20 minuter för att ta sig till sönernas simskola i Tranås. 
I samband med simskolan skedde matvaruinköp och besök hos sönernas 
mormor, där kvällsmat allt som oftast intogs. Aktiviteterna, som började 
strax efter kl. 14 och pågick till närmare 18.30, kan ses som en del i projektet 
”att åka till Tranås för simskola” där sönerna lär sig simma. Projektet inne-
fattade; hämtning vid skola, bilkörning, vistelse i simhall, matvaruinköp och 
middag hos förälder i staden.  

590 Att vara hemma, inomhus, börjar och avslutar samtliga dagar för alla barnfamiljer som 
deltagit i min studie. Hemmet är en nod dit de alltid återvänder enligt återvändandets princip, 
se Hägerstrand SOU 1970:14 4:19-20, Hägerstrand 2009 sid. 208 
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Carinas make Conrad jobbar borta måndag till torsdag, vilket medför att 
hon ansvarar för samtliga sönernas förflyttningar själv, undantaget äldsta 
sonen som fick skolskjuts till och från Asbyskolan innan den lades ner.  

Att Carina och pojkarna åkte hem till släktingar efter simskolan visar att 
det finns fler som hjälper till i hennes vardag. Det var någonting som var 
typiskt för majoriteten av familjer i min studie, speciellt bland de familjer 
som hade bott i bygden i flera generationer och hade mor- och farföräldrar, 
syskon och kusiner bosatta i omgivningen.  

 
Figur 15. Carinas tisdagar och torsdagar innan skolnedläggningarna. Här presenteras 
Carina Carlssons generella tisdagar och torsdagar innan skolnedläggningen.  

Sedan skolorna lades ned har vardagen förändrats för Carina och hennes 
familj (se figur 15). Asby innehåller inte längre noden skola. Hösten 2009 
började sonen Carl tredje klass och Clas första klass i Ydreskolan i Öster-
bymo. Sonen Carl gick tidigare i Asbyskolan, men tillhör nu Hestraskolans 
upptagningsområde. Familjen bor precis vid gränsen och kan blicka ut över 
skiljelinjen från köksfönstret. Då Carl var enda pojken från klassen som 
skulle flyttas till Hestraskolan, beslöt föräldrarna att i stället låta honom gå 
med sina gamla klasskompisar i Ydreskolan. Eftersom föräldrarna valde en 
annan skola än Hestraskolan, har Carl nu inte rätt till skolskjuts, utan föräld-
rarna skjutsar honom två km upp till ”stora vägen” för att möta bussen. De 
åker klockan 7.30 från hemmet. Pojkarna slutar skolan strax före två och 
Carina hämtar vid bussen 14.30. Därefter är det dags att äta mellanmål och 
sedan finns det inte tid att hinna till simskolan i Tranås. Eftersom en aktivitet 
följs av en annan krävs att dessa planeras och passas ihop för att kunna ge-
nomföras.  
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Familjen Carlssons tisdagar och torsdagar har nu aktiviteter som läxläs-
ning och ridning med egen häst hemma på gården, vilket inte kräver någon 
tidspassning så som simskolan gjorde, eftersom de är obundna i tid. 

Carinas individbana visar dagen som ett flöde, som en hel process. Om 
man istället stannar upp och gör nedslag vid olika tidpunkter kan man se vad 
hon har för möjlighet att genomföra aktiviteter genom att se på vidden, hand-
lingsutrymmet, i hennes prisma. Baserat på prismat ser man på aktiviteterna 
utifrån deras tidsrumsliga placering, kopplat till starttid och sluttid, d.v.s. 
klockslag för när hon kan börja och när hon senast måste vara tillbaka. Allt 
betingas av att hon ska vara åter i hemmet på kvällen, den restriktionen finns 
hos alla deltagande familjer. Man kan även se vilka restriktioner det var som 
gjorde att Carina fattade beslutet att avsluta sönernas simskola.  

Det här är aktiviteter som äger rum på den korta tiden mellan skolans slut 
och att komma hem och lägga sig. Då spelar det roll om de måste äga rum på 
en speciell plats eller var som helst, dvs. om de är bundna eller obundna i 
rummet. Simskolan är en aktivitet som är bunden i såväl tid som rum, rid-
ning med egen häst på gården är däremot obunden i tid men bunden i rum, 
den egna gården. Vill Carl leka med kompisar i grannskapet kan det vara en 
aktivitet som är obunden i såväl tid som rum, förutsatt att barnen leker när 
andan faller på, där utrymme finns. Exempelvis träffas man spontant vid 
lekparken i byn, hemma hos varandra, i ett klätterträd i skogsbrynet eller på 
skolgården. Vardagens aktiviteter organiseras genom projekt som är indivi-
duella och kollektiva, bundna eller obundna till tid och rum. Utifrån plats 
och tid kan individen välja aktiviteter att deltaga i, det gäller var aktiviteter 
kan utövas och när. Familjen Carlsson måste anpassa sina aktiviteter, därför 
att de bestäms av verksamhetsorganisationers öppettider. Då familjen inte 
klarar av att passa simskolans undervisningstider, på grund av ändrade var-
dagsrutiner, väljer familjen Carlsson att sluta med simskolan.  

Det här rör inte bara om familjen Carlssons tisdagar utan vad som är möj-
ligt att införliva i vardagen och hur förändrade tider för skolan påverkar. 
Med hjälp av ett tidsgeografiskt perspektiv kan vi förstå barnens deltagande i 
aktiviteter. Prismat för barn som ägnar sig åt de bundna aktiviteterna är be-
tydligt snävare än för de barn som ägnar sig åt obundna aktiviteter.  

Situationen med familjen Carlssons avslutade simskoleundervisning visar 
på två typer av restriktioner, kopplings- och styrningsrestriktioner. Familjen 
kan inte koppla ihop sig med simskolans planlagda undervisningstider under 
rådande förutsättningar. För att överkomma kopplingsrestriktionen skulle det 
krävas att barnen slutade skolan tidigare två dagar i veckan. Skolan tillåter 
tillfälliga avvikelser från närvaroplikten, men dessa är inte acceptabla på 
regelbunden basis. Skolans närvaroplikt är en styrningsrestriktion och med-
för att inga större ändringar i schemat tillåts.  

Tidigare brukade Carina och pojkarna handla mat efter simskolan i 
Tranås. Då Tranåsturerna har minskat frekvent, som en effekt av skolned-
läggningarna, är det nu istället pappa Conrad som får veckohandla efter av-
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slutad arbetsdag i Tranås eller Eksjö. Conrad har tidigare endast handlat 
matvaror i form av exempelvis några liter mjölk. Faderns arbete utanför 
kommunen blir på så sätt en resurs, då han på hemvägen på torsdagskvällen 
passerar större matvarubutiker, där familjens veckohandling kan ske utan 
någon nämnvärd extra bilkörning. I exemplet med familjen Carlsson blir det 
tydligt att inte bara barnens tider och aktiviteter har påverkats av skolned-
läggningarna, utan även föräldrarnas vardagliga rutiner vilket visar att famil-
jemedlemmars handlingsutrymme är nära sammankopplade.  

Att leva på landsbygden innebär att man måste kunna köra/åka bil för att 
koppla ihop sig med diverse aktiviteter, såsom skola, arbete, fritidsaktiviteter 
eller kompisar. Carina upplever vardagen som mycket stressig med hämt-
ning, lämning och skjutsning av barnen, vilket hon inte tror hade varit lika 
påtagligt om hon bott i en stad. Familjen Carlsson besökte Tranås två gånger 
under veckan för simskola och generellt en gång per helg, för att träffa släk-
tingar och vänner eller handla. Carlssons vardag på landsbygden är på så sätt 
integrerad med staden. Intervjupersonernas vardagsbetraktelser i Ydre 
stämmer väl överens med Tillbergs resultat, där mammorna ägnar mer tid åt 
att skjutsa barnen och göra inköp än papporna. Även Friberg visar att kvin-
nor gör resor för inköp och skjutsningar mer frekvent än män.591 De givna 
exemplen med Carinas, Fridas och Hillevi visar att det är mammornas var-
dag som påverkas i högre grad än pappornas i och med att det är mammorna 
som utför majoriteten av skjutsresor till skola och fritidsaktiviteter.  

Flertalet intervjupersoner, beskriver de långa avstånden som hämmande 
för såväl spontana som regelbundna aktiviteter, med motiveringen att långa 
avstånd kräver planering för att exempelvis träffa vänner. Familjen Carls-
sons ändrade vardagar visar att skolnedläggningarna orsakat minskat delta-
gande i aktiviteter utanför kommunen. Det handlar även om samspelet mel-
lan politik och vardag, vilket är tydligt då politiska beslut har direkta effekter 
på människors vardagsliv, exempelvis genom förändrade upptagningsområ-
den för skolorna.  

Exemplet med familjerna Carlsson och Hultqvist visar, liksom för de 
flesta familjer i studien, att det många gånger är ett tidspussel för de lands-
bygdsboende att delta i tidsbundna fritidsaktiviteter i de närbelägna tätorter-
na/städerna. Av dessa exempel kan vi se hur familjerna parerar för nya re-
striktioner som uppstår i deras vardag, exempelvis när skolor läggs ner, och 
förstå att ett kommunalt beslut gör att vardagen utformas på ett annat sätt.  

Exemplen skapar även en förståelse för att den nya skolorganisationen 
har, av majoriteten intervjupersoner, bemötts med skepsis. Det kan bero på 
oro för bygdens framtid och barnens skolgång, men det kan även bero på att 
man inte vet vad som väntar, när en sådan här samhällsförändring skall ge-
nomföras. Man vet hur tidspusslet i hemmet har organiserats, var skolbussen 
har kört och vilka lärare som har undervisat barnen. Invanda vardagsrutiner 

591 Friberg 1999 sid. 26, Tillberg 2001 sid. 122 
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som fungerat och skolgången som familjerna varit nöjd med ställs mot det 
nya som man inte vet vad det innebär och vilka konsekvenser det ger.  

Majoriteten av föräldrarna beskriver hämtning och lämning vid aktiviteter 
för att koppla ihop barn med aktivitet som stressigt. För barnen är föräldrar-
na en resurs som möjliggör deltagande. Avsaknaden av allmänna kommuni-
kationsmedel är en restriktion i barnens vardagsväv. Likt familjerna Hul-
tqvist och Carlsson märker samtliga i de nedläggningsdrabbade områdena att 
förändringarna drabbar såväl barn som vuxna. Konkreta effekter av skolned-
läggningarna är längre avstånd till skolan samt ett ökat bilberoende, vilket 
innebär mindre egen tid för föräldrarna. Det här är effekter av skolnedlägg-
ningarna som man kan se i ett barn- och barnfamiljsperspektiv. Att man in-
volverar effekter på barnens och familjernas vardagslivspussel är någonting 
som de intervjuade föräldrarna efterfrågat att kommunens skolskjutsplane-
ring skulle ha tagit i beaktande.   

Det är tydligt att omorganiseringen av skolväsendet har gett upphov till 
förändringar i barnfamiljernas vardagsliv, rörelsemönster och platsanvänd-
ning. Förändrade aktivitetsmönster är en konsekvens av skolnedläggningarna 
exempelvis genom att familjerna färdas mer med bil och på andra tider än 
tidigare. Förändringarna tar tid att anpassa sig till och kräver att familjerna 
skapar nya rutiner för att få vardagen att gå ihop.   

Den nya skolmiljön  
Samtliga familjer som deltagit i studien och vilkas barn blev placerade i Hes-
traskolan har istället valt Ydreskolan i Österbymo. Beslutet fattades gemen-
samt, vilket Frida beskriver: Vi samlades så gott som alla föräldrarna till 
barn som skulle ha börjat i Hestra. Vi samlades en kväll och pratade igenom 
för och nackdelar. Sen beslutade vi oss för att söka till Österbymo allihop. 
Hillevi beskriver det solidariska beslutet:  

Hans var med bland de fem barnen som skulle till Hestra, sen var det en 
flicka och en pojke som var placerade i Österbymo. Och det tyckte jag var fel 
att de splittrade klassen på det viset när de var så få barn. Då kände jag att jag 
placerar Hans i Österbymo istället. 

 
Beslutet att välja skola skedde därmed inte bara utifrån hänsyn till den egna 
familjen, utan även av omsorg om övriga barn i bygden.  

Byskolornas värde 
Ytterligare en aspekt, som majoriteten familjer uppskattade med byskolorna, 
är att elever umgicks över årskurser och könsgränser på såväl raster som 
fritiden. Byskolorna beskrivs som skolor med idealiska klasstorlekar, bra 
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sammanhållning, god stämning, eleverna får träna sig i social kompetens 
med yngre och äldre barn, inga utstötta elever, hänsynsfulla och fantastiska 
lärare. Ett flertal intervjupersoner beskriver sämre skolmiljö och att barnen 
får sämre social kompetens på skolorna i främst Hestra men även i Öster-
bymo. Familjerna från Hestra är däremot mycket nöjda med den undervis-
ning som bedrivs på orten. Vid såväl Asby- som Rydsnäs- och Hestrasko-
lorna bedrevs undervisning i blandform, vilket innebär att flera årskurser 
läste tillsammans. Intervjupersonerna beskriver blandformen i positiva orda-
lag och betonar trygghet och social samvaro som konsekvens, vilket Anders 
uttrycker: 

Det finns andra värden än att springa fort fram i ettan-tvåan-trean. Den soci-
ala biten är mycket viktigare än att komma långt i matematik och svenska. 
Tryggheten i gruppen tror jag är viktigare än kunskapsmålen i de åldrarna.  

Majoriteten av intervjupersonerna har uppfattat byskolornas små klasser som 
idealiska. Inför nedläggningen oroade sig en klar majoritet föräldrar för att 
barnen inte längre skulle ges möjlighet att gå i blandform med olika åldrar 
integrerade. Man oroade sig även för avsaknaden av ”det lilla”, bland annat i 
form av små klasser där alla känner alla. Att det skulle bli en stor kontrast 
och tuff omställning för de yngsta eleverna att gå i stora klasser när de var 
vana vid den småskaliga blandformen, med närhet till klasskamrater och till 
läraren. 

Ytterligare en aspekt, som flertalet intervjupersoner berört, är att barn ut-
vecklas i olika takt, vilket man anser att blandformen kan ta hänsyn till. En 
förändring som flertalet föräldrar befarade, var att de yngsta eleverna skulle 
sluta umgås med de äldre barnen, på det sätt som tidigare skett i byskolorna. 
Den åldersblandade vänskapen har uppskattats av såväl barn som föräldrar 
och anses skapa trygg atmosfär i skolan och även i bygden.   

Majoriteten föräldrar betonade den goda kontakten med byskolornas per-
sonal, där man kunde titta förbi och småprata, vilket inga föräldrar uppgett 
att de gör vid den nya skolan. Närheten till lärarna betonas, dels närheten 
mellan elever och lärare, men även mellan föräldrar och lärare. Man tycker 
att det har funnits ett mycket gott samarbete mellan hem och skola, vilket har 
utmynnat i ett stort förtroende för lärarkåren i Asby och Rydsnäs. Även lä-
rarna beskriver styrkan i kontakten med föräldrarna i byskolorna, något som 
minskat efter flytten till Österbymo. Byskolan fyllde även en social funktion 
för kontakt mellan föräldrar, då man vid hämtning och lämning passade på 
att ”slänga några ord” med varandra, vilket flertalet intervjupersoner saknar 
med den nya stora skolan. Anonymiteten i den stora skolan ser några därmed 
som berikande, medan andra föredrog byskolans intima atmosfär, där alla 
kände alla.  

På frågan vad som är som den största förändringen efter att skolan lagts 
ner, svarar majoriteten av intervjupersoner större klasser och skolskjutsfrå-
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gan. Större klasser uppfattas som både negativt och positivt. Den negativa 
aspekten av större klasser beskrivs som mindre trygghet i klassrummet, när 
eleverna inte längre känner alla elever och lärare. De positiva aspekterna är 
större socialt utbud. Andra konsekvenser är att barnen innan nedläggningar-
na kunde gå till och från skolan inne i byarna.  

Gunnel uppfattar den stora skolan positivt, hon beskriver: Barnen tycker 
det är mycket roligare för de har fått jättemånga nya kompisar. Även famil-
jer som inte bor i de gamla upptagningsområdena för Asby- eller Ryd-
snässkolan har märkt av förändringar, som kommit av skolnedläggningarna. 
Det har blivit fler elever i Ydreskolan, man har bytt lärare på grund av om-
organiseringen, där är större klasser och därmed även nya klasskamrater.  

Vad gäller direkta förändringar i skolmiljön oroade sig majoriteten av för-
äldrarna för nya klassammansättningar och utökad storlek på klasser, vilket 
man dock i efterhand tycker fungerar relativt bra. Däremot beskriver majori-
teten föräldrar att barnen är tröttare efter skoldagens slut, än de var i bysko-
lorna. Tröttheten uppfattas bero på ovana vid högre ljudvolym och en röri-
gare klassrumssituation med mer prat, beroende på ett ökat antal elever per 
klassrum. Det har även blivit stökigare under lektionstid och någon förälder 
beskriver att barnen fått svårare att koncentrera sig, då de är vana med det 
tysta och lugna i byskolan. Tröttheten uppfattas även bero på förändringar i 
schemat med längre skoldagar i och med att de nu går i ”samlad skoldag”, 
där fritidshem och skola är kombinerade. Samlad skoldag är en modell som 
Ydreskolan använder sig av. Flera föräldrar som har barnen på fritidshem 
efter skoldagens slut, ser problem i och med att elever som inte är hemmahö-
rande i Österbymo nu har två fritidshem att gå till. Det har medfört ny perso-
nal och nya lokaler att lära känna, i skolan men även i det ombyggda fritids-
hemmet hemmavid. Asbybarnen har sitt ordinarie fritidshem hemma i Asby 
och sedan skolans obligatoriska fritidshem i Österbymo. Föräldrarna hade 
hellre sett att barnen gått i skolan och efter skoldagens slut åkt vidare till sitt 
”eget” fritidshem, för att undvika hoppande mellan många nya miljöer. Den 
samlade skoldagen uppfattas som negativ och anses vara orsaken till de för-
längda skoldagarna. Den har genomförts i ekonomiskt syfte, för att sam-
ordna skoltransporter genom att skolbarnen slutar samtidigt. Föräldrarna 
hade hellre sett kortare skoldagar och möjlighet att välja varierande antal 
timmar på fritidshem i Asby eller Rydsnäs. De familjer som hade dag-
mamma tidigare, har nu endast tillgång till fritidshem, beroende på avsakna-
den av transportmöjligheter.  

Vad gäller den direkta klassrumssituationen saknar intervjupersonerna 
den mer gemytliga klassrumsinredningen från byskolorna, där eleverna satt 
fritt vid runda bord, till skillnad från Ydreskolans strikta bänkrader. Även 
skolgårdens utformning i Österbymo är en besvikelse, med betydligt mindre 
och färre lekområden än skolorna i Asby och Rydsnäs hade. Några intervju-
personer beskriver att barnen är besvikna och tycker det är tråkigt, då det 
finns mindre att göra än på byskolornas välutrustade skolgårdar. 

 153 



Endast en av de intervjuade familjerna flyttade till bygden för att barnen 
skulle få möjlighet att gå i en liten och trygg skola. Övriga familjer bodde 
redan där när barnen inledde sin skolgång. Flertalet familjer med rötter i 
bygden, där föräldrarna själva gått i byskolan, beskriver en önskan att barnen 
ska få gå i samma bra skola. Strax efter nedläggningsbeskedet hade kommit 
beskrev Frida som själv gått på Asbyskolan: 

Jag var igår och tittade på Österbymos skola med några andra föräldrar. Jag 
satt med en klump i magen och tänkte att det här inte är sant. De ska lägga 
ner Asbyskolan. Det är liksom, den ska bara finnas där. Man vet ju att saker 
och ting förändras, men nä så tråkigt./…/ Jag har ju själv gått i Asby som li-
ten så jag vill att Freja ska gå där… 

 
Likt Frida har merparten av föräldrarna egna erfarenheter av att gå i en bys-
kola och relaterar dagens skolfrågor till den egna skoltiden. Gunnel som är 
bekymrad för sina barns skolgång i byskolan och ser fördelar med nedlägg-
ningen, relaterar skolmiljön till sin egen skoltid i en stad med minst 30 ele-
ver i klassen. Gunnel förklarar det positiva med skolnedläggningarna: 

Jag tycker att de är för få elever i byskolan. Du kan inte ha en ordentlig 
undervisning med fem elever. Jag tycker att det är bättre att slå ihop så att det 
blir lite större och de får fler kompisar att välja bland. Du kan inte köra fot-
bollsturnering och sådant i en liten klass. Man blir nog annars lite lat i en li-
ten klass då de ropar på hjälp och får hjälp hela tiden. Jag tror att de blir lite 
mer självständiga om det är lite större klasser. Det är ju sådant livet går ut på 
sen, att klara sig själv. Och man lär sig att ta hänsyn mer i en större klass. 

 
Endast ett fåtal intervjupersoner ställer sig positiva till skolnedläggningen, 
med motiveringen att behålla fyra skolor inte är ekonomiskt försvarbart samt 
att byskolorna har för litet elevunderlag, såväl pedagogiskt som kamratmäss-
igt.  

Vid de uppföljande intervjuerna står det klart att barnens byte av skolor 
generellt har gått över familjernas förväntan och att barnen trivs bra med fler 
klasskamrater och möjlighet till utökat umgänge, vilket i vissa fall uppfatta-
des som nog så litet i byskolan. Man befarade att nedläggningen skulle inne-
bära trånga lokaler i de två kvarvarande skolorna samt sämre lärare än i by-
skolorna. På det stora hela är majoriteten av intervjupersonerna nöjda med 
den nya personalstyrkan och anser att det fungerar bra med de nya skolloka-
lerna, även om de upplevs nog så trånga. Familjerna skulle dock hellre valt 
skolgång i byskolorna om möjlighet funnits. Även familjer som inte bodde 
inom de nedläggningsdrabbade områdena, där barnen redan tidigare gick på 
Ydreskolan, beskriver positiva effekter av nedläggningen, i och med att det 
har blivit fler barn i skolan, fler att leka med på skolgården och därmed 
chans för barnen att lära känna nya kompisar.  
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Kommunpolitikernas argument för att lägga ner två byskolor har främst 
legat på det ekonomiska planet.592 Vid intervjuerna beskriver föräldrar och 
barn en önskan att behålla byskolorna, dels ur ett pedagogiskt perspektiv 
men även av oro för bygden, dels av trygghets- och sociala skäl som sam-
mankopplas med den lilla skolan mitt i byn. Kommunpolitiker och ortsbe-
folkning diskuterar därmed nedläggningarna med utgångpunkt från olika 
värden, materiella och emotionella.  

Skolan mitt i byn 
Vilken av kommunens fyra skolor som skulle ha lagts ner har diskuterats 
flitigt. Vad gäller det politiska beslutet uttrycker intervjupersonerna bysko-
lornas betydelse när de beskriver nuvarande lösning med ord som vansin-
nesdåd, bittert, tragiskt, besvikelse, sorgligt och orosmoment. Flera intervju-
personer beskriver en känsla av maktlöshet och att de är utmattade efter en 
långdragen process med avsaknad av tydlig information. Men även ord som 
bra, förnuftigt och ekonomiskt förekommer från några intervjupersoner som 
ställer sig positiva till skolnedläggningarna. 

Som tidigare nämnts ställer sig majoriteten av intervjupersonerna nega-
tiva till nedläggningen av skolorna i Asby och Rydsnäs. De hade hellre sett 
en lösning med tre skolor i kommunen, där endast Hestraskolan lagts ner. 
Intervjupersonerna anser att samhället Hestra inte vore hotat om en skolned-
läggning skulle vara aktuell, med anledning av närheten till Tranås. Asby 
beskrivs som mer utsatt genom sitt lilla centrum och längre avstånd till större 
samhällen. Även familjerna i Hestra anser att Hestra, som samhälle, inte 
hade blivit lika påverkat vid en eventuell nedläggning som Asby och Ryd-
snäs. Några intervjupersoner motiverar sin önskan om nedläggning av Hes-
traskolan och behållandet av Asbyskolan med att Asby ligger mer centralt i 
kommunen.  Flertalet intervjupersoner talar om att de oroar sig för att bykär-
nan kommer att bli tyst och tom utan ljudet av barn från skolan.  

I Asby finns en lanthandel som drivs av några bönder i bygden. Utöver 
det vanliga butikssortimentet har butiken profilerat sig på närodlade produk-
ter samt hemlagade färdigrätter och caféverksamhet. Familjen Hultqvist är 
delägare och ser som många andra intervjufamiljer ett samband mellan sko-
lan och butiken i Asby.  Hugo resonerar kring detta: 

Lanthandeln har nog hållit kvar skolan betydligt längre än vad man trodde. 
Hade det inte funnits någon affär, hade nog skolan försvunnit tidigare. /…/: 
Men jag tror ju att det har bidragit till, att Asby har varit ganska attraktivt att 
flytta till. Det kanske kan vara tvärtom nu när, om skolan försvinner att affä-

592 Även pedagogiska och sociala skäl har angetts men inte lika frekvent som de ekonomiska 
argumenten som beskrivits som dominerande. 
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ren försvinner vad det lider. Det skulle inte förvåna mig. Jag tror att de har 
dragit varandra lite.     
 

Majoriteten av intervjupersonerna har uppfattningen att lanthandlarna i Asby 
och Rydsnäs kommer att påverkas negativt av skolnedläggningarna. Det 
finns en länk mellan skolorna och butikerna eftersom föräldrar passar på att 
uträtta ärenden i samband med hämtning och lämning av barnen. En annan 
aspekt, som flertalet familjer beaktar, är oron att färre familjer kommer att 
flytta till bygden, vilket skulle kunna påverka antalet kunder i butikerna. 
Därför uppfattas butikerna som hotade på sikt. Även husens sjunkande värde 
vid en skolnedläggning nämns av ett fåtal intervjupersoner. Intervjuperso-
nerna beskriver vikten av att ha en skola i byn, för att den skall uppfattas 
som levande och attraktiv för att folk ska bo kvar, men även för att locka 
inflyttare. Intervjupersonerna oroar sig för att bygden inte längre är attraktiv 
som boendemiljö då skolan mitt i byn saknas. Anders beskriver: 

Det här med våra små skolor har varit något som har särskilt oss från andra. 
Om man nu tar bort det så varför ska man då välja att bo i Ydre? Jag har ju 
sett skolorna som en jätteviktig bit för att marknadsföra kommunen. /…/ 
Ydre har ju varit lite exklusivt i och med skolan. Så man har ju fått vara otro-
ligt stolta över det. Och så tar de bort den här stoltheten som jag gärna går ut 
och talar om. Då blir det inte att man talar om naturen, sociala samvaron och 
föreningslivet. Det kommer liksom inte fram. 

Likt Anders befarar merparten av intervjupersonerna att skolnedläggningar-
na kommer att ge upphov till minskad inflyttning av yngre familjer samt att 
utflyttningen av barnfamiljer ökar, vilket skapar en förändrad befolknings-
struktur. Familjerna är uppenbart mycket bekymrade för sin bygd. Det är 
tydligt att många intervjupersoner har svårt att förstå logiken i kommunens 
nedläggningsbeslut, samtidigt som kommunen kämpar för att locka till sig 
inflyttare. Invånarna har kämpat för att övertyga politiker om paradoxen med 
nedläggningarna, då man finner det uppenbart att byskolorna är en styrka för 
bygden och något attraktivt att värna om.  

En klar majoritet av intervjupersonerna anser att skolnedläggningarna 
kommer att leda till konsekvenser för hela Ydre kommun på sikt, exempelvis 
genom minskade skatteintäkter på grund av utflyttning. I några familjer, där 
en eller båda föräldrarna inte har sina rötter i Ydre, reflekterar man över att 
på sikt flytta från bygden när skolorna lagts ner. I familjer som bor på jord-
bruksfastigheter nämns inga tankar kring avflyttning.  

Man befarar att samhällena kommer att förändras när skolorna läggs ner, 
men man vet inte vad förändringen kommer att leda till och vad som kom-
mer att påverkas på sikt. Samtliga intervjupersoner har beskrivit en känsla av 
ovisshet för hur den nya skolgången skulle komma att arrangeras efter skol-
nedläggningen, då den information som getts av kommunen uppfattats som 
bristfällig. Flertalet familjer uttryckte oro inför skolnedläggningarna, oro för 
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vilken tidpunkt det skulle komma att bli aktuellt för barnen att åka till skolan 
på morgonen. Barnens skoltider var ett orosmoment, därför att det i sin tur 
skulle påverka föräldrarnas arbetstider. Man har även varit bekymrade över 
en minskad lokal förankring för barnen, genom längre avstånd till den nya 
skolan och därmed även längre ressträckor. Innan nedläggningarna aktuali-
serades hade Hestrabarnen slöjd- och musikundervisning i Asbyskolan en 
gång i veckan. Efter nedläggningarna åker de till Österbymo för slöjd. Dess-
utom innebar det, för de barn som skulle komma att placeras i Hestra, att 
slöjd- och musikundervisning skulle ske på Ydreskolan i Österbymo, vilket 
innebar 23 kilometer extra skolskjuts i veckan (se figur 16). Tidigare hade 
eleverna från Hestra skjutsats till Asbyskolan för den här typen av verksam-
het.  

 
Figur 16. Färdväg till undervisning i slöjd och musik för eleverna vid Hestraskolan. 

Röd streckad linje    visar Hestraelevernas tidigare färdväg till Asby. 

Blå punktad linje visar Hestraelevernas nuvarande färdväg till Öster-
bymo.  

Att barnens rörelsemönster har förändrats har i sin tur även lett till en föränd-
rad känsla för platsen, Asby är annorlunda efter att skolorna lades ner. Den 
nya situationen innebär ytterligare minskad genomströmning av barn i Asby 
samhälle. Samtidigt ger det barnen från Hestra möjlighet att vistas på Ydre-
skolan i Österbymo och lära känna den miljö där de har sin skolgång från 
och med årskurs fem. Efter det att nedläggningarna genomfördes har dock 
beläggningen på Ydreskolan blivit så pass hög att eleverna från Hestra går 
även årskurs fem i Hestraskolan och börjar i Österbymo från och med års-
kurs sex.   

En positiv aspekt som nedläggningarna fört med sig, som några intervju-
personer lyfter fram, är ett ökat lokalpolitiskt engagemang. Två av intervju-
personerna har valt att engagera sig politiskt, efter att ha deltagit i kampen 
för att behålla byskolorna. De delar uppfattningen att de, i och med skolned-
läggningen, känner starkt för att värna om den levande landsbygden i Ydre. 
Skolnedläggningsprocessen medvetandegjorde dessa intervjupersoner om 
kommunal demokrati och skapade en önskan att vara med och påverka. De 
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uppfattar att den politiska medvetenheten i bygden har ökat och ser det som 
en oväntad men positiv bieffekt av nedläggningarna.  

Sockengränser 
De gamla sockengränserna lever tydligt kvar i invånarnas beskrivning av sin 
bygd och som enhet för platser, något som även Berry kan se i sina studier 
av invånarsamråd och utvecklingsplaneprocesser i Ydre under 2009-2010.593 
Att kommunens nya skolupptagningsområde skulle skära Torpa socken mitt 
itu hade intervjupersonerna inte kunnat föreställa sig. Majoriteten av inter-
vjupersonerna är besvikna på tjänstemännens hantering av skolskjutsfrågan i 
samband med nedläggningen och gränsdragningen i Ramfall har orsakat 
irritation bland intervjupersonerna. Dagny resonerar innan nedläggningen: 

Vi har trott att för oss som tillhör Torpa socken är det Hestraskolan som 
kommer att gälla. Det har vi tagit mer eller mindre för givet. Vi tillhör ju 
däråt. Men nu visar det sig att de pratat om att dela socknen. 

 
För föräldrarna var sockentillhörigheten en viktig aspekt att beakta när man 
utformade nya upptagningsområden, vilket man upplever att kommunför-
valtningen inte har gjort. Detta har skapat stor irritation hos invånarna och 
kan komma att påverka den lokala identiteten på sikt. Socknarnas historiska 
funktion är inte längre formell utan rumsligt organiserad vilket kommer till 
uttryck i ideellt engagemang i socken- och hembygdsföreningar.594 

Flertalet intervjupersoner beskriver att klimatet mellan socknarna har 
hårdnat, speciellt gäller det Asby och Rydsnäs mot övriga. Lena: Det blev att 
man fick Asbyborna mot Hestraborna. Vi ställdes mot varandra. Det var rätt 
jobbigt med mycket heta diskussioner. Även andra intervjupersoner upplever 
att skolnedläggningarna spätt på värnandet om det som finns närmast, den 
egna byn. När Torpa kyrkskola lades ner 1971 flyttades eleverna till Asby-
skolan och, i likhet med den nuvarande situationen, blev konkurrensen i 
bygden uppenbar. Nu som då visade det gamla uttrycket ”Torpa herrar, Asby 
män och Sunds tiggare lever än” 595 på sockentänkandet. Flertalet intervju-
personer, såväl infödda Ydrebor som inflyttade, har delat med sig av det 
gamla uttrycket vid intervjuerna, för att gestalta den motsättning som har rått 
och som fortfarande råder. De historiska sockengränserna lever kvar i folks 
medvetande och är en resurs som skapar en känsla av samhörighet, tillhörig-
het och kollektivitet.596 Räckvidden för engagemanget sträcker sig rumsligt 
fram till sockengränserna och de gamla skolupptagningsområdena.  

593 Berry (2013) sid. 61 
594 Jfr Herlitz 1999 
595 Ydre kommun, Kultur och fritidsnämnden 1998 sid. 46  
596 Passi 1996 
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För barnfamiljerna har en tydlig förändring skett i och med nya sociala 
kontakter, baserade på de nya upptagningsområdena. De nya gränsdragning-
arna orsakar nya restriktioner i familjernas vardag. Umgänget på fritiden 
med nya klasskamrater medför längre bilskjutsar, eftersom barnen nu umgås 
med kompisar från hela kommunen, till skillnad mot tidigare, då umgänget 
kretsade främst kring den egna socknen. Intervjupersonerna uttrycker oro 
inför ytterligare bilberoende samt att barnens lokala förankring skall minska 
i och med att lek, umgänge och skolgång sker mer och mer utanför 
sockengränsen.  

En styrka med vardagslivet i Ydre som beskrivs av många intervjuperso-
ner är tryggheten när människor i grannskapet vet vem man själv är, vilka 
barnen är och var barnen hör hemma. Om det händer barnen någonting får 
man veta det, samtidigt som man får veta om barnen har ställt till med 
någonting. Frida beskriver bygdens nätverk:  

Alla känner alla och alla vet vem jag är. Det är så man presenterar sig när 
man ringer. Jag säger inte ”Hej det är Frida Fredriksson”, utan jag säger ”Hej 
det är Frida i Ramfall”. Alla vet vem jag och min familj är. 

 
Många föräldrar beskriver även en osäkerhet kring vilka de nya lekkamra-
terna är, vilka är föräldrarna och var bor barnen? Innan nedläggningarna 
lekte barnen främst med kamrater från byskolan, barn bosatta i den egna 
socknen, där alla vet vilka alla är och var alla bor vilket har skapat känslor 
av hemmahörande. 

Framtidsgruppen Ydre 
År 2004 bildades en föräldragrupp för att värna om Asbyskolans framtid 
samt hjälpa kommunen att hitta lösningar för bevarandet av skolan. Föräl-
dragruppen hade möten med barn- och utbildningsnämnden vid några till-
fällen, där man diskuterade diverse skolrelaterade frågor. Efter det att ned-
läggningsbeskedet kom 2009, kontaktade föräldrar i Asby och Rydsnäs 
varandra och startade en grupp som initialt gick under beteckningen Föräl-
dragruppen. Eftersom det fanns engagerade som inte hade barn i skolåldern, 
bytte gruppen så småningom namn till Skolgruppen och den har på diverse 
sätt försökt förmå politikerna att ändra uppfattning om nedläggningarna. 
Skolgruppen har arbetat för att behålla alla fyra skolorna i kommunen. Från 
början var målet att övertyga kommunen att fortsätta skolverksamheten, 
därefter erbjöd man sig att ta över ansvaret och driva skolorna i Asby och 
Rydsnäs som kommunala friskolor inom en given budgetram. Så småningom 
beslöt man att inte bara jobba för att behålla skolorna utan att även med 
framtidsfrågor för hela bygden, därför bytte gruppen namn till Framtids-
gruppen Ydre. 
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Såväl föräldrar som äldre och företagare engagerade sig i gruppen.  Före-
tagare engagerade sig utifrån syftet att värna skolorna i bygden för att gene-
rera inflyttning och motverka utflyttning och för att ha tillgång till arbets-
kraft i näromgivningen. Företrädarna för Framtidsgruppen beskriver driv-
kraften och vikten av att vara en grupp som jobbar tillsammans och stöttar 
varandra. Märtha Andersson, ordförande i Asby sockenförening, tillika en-
gagerad i Framtidsgruppen Ydre, motiverar sitt engagemang:  

Jag har känt att det här är en fantastisk bygd som man måste värna om och 
skolan är en viktig punkt i bygden. Sen har jag tre barn och Asbyskolan är 
helt fantastisk där alla känner alla./…/ Man har ett gemensamt mål som man 
har jobbat mot tillsammans, ett mål som man är fullständigt övertygad om är 
det rätta.  

Föräldrarna har kämpat för att behålla skolorna och har på så sätt försökt 
påverka bygdens överlevnad, sin vardag och tillvaro underifrån. De visar ett 
starkt engagemang för sin hembygd, då majoriteten intervjupersoner befarar 
att skolnedläggningarna påverkar Asby och Rydsnäs negativt. Den i särklass 
främsta resursen i kampen för att behålla byskolorna och att etablera frisko-
lor har varit det engagemang för bygden som eldsjälarna visat och det arbete 
eldsjälarna bedrivit. Motstånd mot nedläggningar kan leda till att nedlägg-
ningar skjuts upp alternativt att nedläggningsprocessen bordläggs.597 

Den organiserade kampen för att behålla skolorna 
Framtidsgruppen har träffats regelbundet och arbetat fram motförslag till 
nedläggningarna som har överlämnats till kommunstyrelsen. De har även 
skickat brev samt ringt runt och pratat personligen med samtliga politiker i 
kommunfullmäktige. Efter att skolnedläggningarna klubbats i kommunsty-
relsen 2009 slöt ca 120 invånare upp och deltog i ett fackeltåg vid kommun-
fullmäktiges möte vilket resulterade i en time-out i frågan. Därefter tillsattes 
ett utskott för att behandla skolfrågan med kommunpolitiker och represen-
tanter från Framtidsgruppen Ydre. Vid nästkommande kommunstyrelsemöte 
klubbades två-skolesystemet åter igenom och Framtidsgruppen Ydre fort-
satte kampen genom mail, brev och dialog. Till kommunfullmäktigemötet i 
februari 2009 kom över 100 personer men det avgörande beslutet togs efter 
en timmes debatt. Företrädarna för Framtidsgruppen är besvikna på politi-
kernas agerande och har efterfrågat konsekvensanalyser av effekter för byg-
den vid nedläggning av respektive skola, men även ekonomiska konsekvens-
analyser med jämförelser av hur mycket man sparar och vilka kostnader som 
uppkommer om man lägger ner de olika skolorna, med kalkyler över skol-
skjuts och renoveringsbehov. Då bakgrundsmaterial saknats, upplever många 
intervjupersoner att kommunfullmäktiges beslut saknat ordentligt underlag.  

597 Ribchester & Edwards 1999, Taghizadeh 2015 
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Framtidsgruppen reagerade även över politikernas ekonomiska diskussion 
där man fick uppfattningen att hela Ydres ekonomi hängde på att skolorna i 
Asby och Rydsnäs lades ner. Märtha: Jag vet att Ydre har en mycket dålig 
ekonomi, men när de ställde hela Ydres ekonomi och skattehöjningar mot 
skolnedläggningarna, så fick de alla som bodde i andra delar av kommunen 
i en opinion mot oss. Det var inte rättvist. 

Planering av friskolor 
Efter det att nedläggningsbeslutet var taget beslöt Framtidsgruppen Ydre att 
kämpa för friskolor i Asby och Rydsnäs. De tryckte upp en informationsfol-
der (se bilaga 5), som skickades ut till berörda barnfamiljer för att undersöka 
elevunderlag och möjligt engagemang för friskolorna. Önskan var att föräld-
rarna skulle ställa sig positiva till att vara mer aktiva än i den kommunala 
skolan samt att det skulle finnas en styrelse där föräldrar ingick. Grundidén 
var att samordna friskolorna i Asby och Rydsnäs genom gemensam rektor 
och lärarvikarier. Ytterligare en idé var att profilera skolorna genom samar-
bete med Asby Alpina för att vara i skidbacken vissa dagar under vintersä-
songen. De engagerade var övertygade om sin kompetens att driva skolorna, 
men ställde sig tvivlande till ett positivt mottagande från kommunförvalt-
ningens sida. För att få tips och råd har Framtidsgruppen Ydre vänt sig till 
Adelövs friskola som ligger i grannkommunen Tranås. Framtidsgruppen 
önskade att friskolorna skulle tillföra kommunen valfrihet samt utveckling 
av såväl de kommunala skolorna som friskolorna genom konkurrens. Sko-
lorna skulle drivas med elevpengarna samt genom externa medel, exempel-
vis från sponsorer. Lokaliseringen av skolorna var aldrig fastlagd, men 
Framtidsgruppens önskan var att inhysa friskolorna i de befintliga skolloka-
lerna i Asby och Rydsnäs, vilka ägs av kommunen. Friskolorna skulle bed-
riva verksamhet från förskola till och med årskurs fem. 

Alla barnfamiljer som berördes av skolnedläggningen fick utskick med 
friskoleintresseförfrågan i april 2009. Framtidsgruppen valde att inte skicka 
förfrågan till andra barnfamiljer i kommunen, för att inte konkurrera med 
den kommunala skolan. Framtidsgruppens mål var att uppnå minst 30 elever 
per skola eftersom Skolverket krävde minimum 20 elever för att godkänna 
en ansökan. I Asby var det 55 familjer som anmälde sitt intresse och i Ryd-
snäs var det 56 familjer.  Framtidsgruppen beskrev resultatet som en seger, 
som visade på ett starkt engagemang för bygden. Framtidsgruppens analys 
av varför fler föräldrar kunde tänka sig att ställa upp aktivt i Asby (21 famil-
jer) än i Rydsnäs (9 familjer) gällde vad man hade för typ av förvärvsarbete 
och var detta låg. Framtidsgruppens uppfattning var att fler av de intresse-
rade föräldrarna från Asby var lantbrukare och vistades i bygden dagtid. Fler 
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av föräldrarna från Rydsnäs arbetspendlade ut från kommunen, främst till 
Eksjö.598 

I november 2009, när friskoleansökan skulle skickas in, ville Skolverket 
ha ett nyare enkätmaterial över elevunderlaget. Eftersom eleverna nu hade 
börjat sin ”nya” skola efter nedläggningarna, önskade Skolverket se 
huruvida friskoleintresset fortfarande kvarstod. Framtidsgruppen skickade ut 
en ny enkät där resultatet visade att friskoleintresset hade minskat. Totalt 48 
elever i Asby och 31 elever i Rydsnäs visade intresse i november 2009.   

Likt Framtidsgruppens enkäter visar denna studies intervjuundersökning 
att engagemanget och de starka känslorna, som fanns i början, med tiden 
hade dämpats. I samband med att nedläggningen skulle ske, reagerade 
många väldigt starkt, men sedan har opinionen klingat av. Framtidsgruppen 
fortsatte, trots minskat underlag, att kämpa för friskoleetableringar.   

Fortsatt kamp för friskolor  
Ansökan om att starta två friskolor, Ydre Friskola Asby och Ydre Friskola 
Rydsnäs, avslogs av kommunen och av Skolverket med motiveringen att 
skolornas budget inte ansågs trovärdig, samt att en friskoleetablering skulle 
ge negativa konsekvenser för kommunens skolväsende, med bland annat risk 
för nedläggning av Hestraskolan.599 De engagerade i Rydsnäs orkade inte 
kämpa mer och när beslutet överklagades ändrades ansökan till att endast 
gälla friskolan i Asby, där engagemanget fanns kvar, dock i minskad omfatt-
ning.  

Även den uppföljande ansökan avslogs av såväl kommunen som av Skol-
verket. Flera av de drivande fortsatte sin kamp genom att gå med i politiska 
partier för att på så sätt driva byskoledebatten inför valet 2010. Märtha moti-
verar sitt politiska inträde: Det är flera av oss i Framtidsgruppen som har 
gått med i partier. Vi känner att det är enda chansen att kunna påverka. Det 
går inte att komma utifrån och diskutera utan man måste vara med inifrån.   

De partier som eldsjälarna engagerat sig i är främst Miljöpartiet och Mo-
deraterna, beroende på att båda partierna röstade för att behålla skolorna i 
Asby och Rydsnäs. Efter skolnedläggningsprocessen har Miljöpartiet i sitt 
partiprogram betonat vikten av att bemöta medborgarna och att ta tillvara 
deras åsikter om lokala skolfrågor. Detta efter att engagerade i Framtids-
gruppen gått med i partiet och uppfattat att politikerna inte lyssnade vid tidi-
gare diskussioner kring skolnedläggningarna. De drivande i friskolefrågan 
strävar efter att få några av de politiska partierna att yttra sig positivt, för att 
på så sätt få igenom överklagandet och möjliggöra en friskoleetablering i 
kommunen.  

598 Intervju Bodil Udell, företrädare för Framtidsgruppen. 2010-04-18 
599 Skolinspektionen, beslut, Dnr: 31-2009:1039 
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Några intervjupersoner ser en risk i etableringen av friskolor. Jakob för-
klarar: Det kan nog bli spänningar i bygden. Om det finns föräldrar som inte 
vill skicka sina barn till friskolan utan skickar dem till den kommunala sko-
lan, kanske det kan bli nästan lite utfrysning. Även skolchefen Rolf Lindahl 
ser problem med friskoleetableringar: Vi kan inte få några friskolor hit, det 
skulle föröda hela kommunens ekonomi. Skolverket har gått på kommunens 
linje och i dagsläget har inga nya ansökningar kommit till stånd. Eldsjälarna 
i Asby och Rydsnäs beskriver att deras engagemang för bygden har fått sig 
en törn, vilket är något som kan påverka såväl bygden som kommunen som 
helhet negativt. Flera intervjupersoner beskriver att skolnedläggningsproces-
sen och friskoleplanerna har lett till en splittring i bygden, i och med valet av 
ort för kvarvarande kommunala skolor, samt gränsdragningarna för de nya 
upptagningsområdena.  

En erfarenhet de engagerade i Framtidsgruppen Ydre har av friskolean-
sökningsförfarandet är att kunskap om processen, inte bara om skolan, är 
oerhört betydelsefull. När man fick avslag på sin ansökan förstod man ex-
empelvis inte vilka yttrandemöjligheter som fanns.600 Okunskapen var en 
kapacitetsrestriktion för protestgruppen i dess kamp för att kunna bedriva 
skola i Asby och Rydsnäs. För dem som ställde sig mot friskoleetableringar-
na var okunskapen däremot en resurs.  

Spänningar i bygden 
Skolnedläggningarna har skapat spänningar i bygden och många av intervju-
personerna beskriver en misstro mot kommunpolitikerna. De flesta uttrycker 
förståelse för skolnedläggningarna, eftersom Ydre är en liten kommun med 
minskande befolkning och kärv ekonomi. Däremot uttrycker intervjuperso-
nerna ingen förståelse för valet att lägga ner Asby- och Rydsnässkolorna 
men behålla Hestraskolan.  

Flertalet intervjupersoner delar uppfattningen att socialdemokraterna har 
sitt starkaste fäste i Hestra, vilket inneburit att Hestraskolan inte varit ned-
läggningshotad. Som så många andra intervjupersoner beskriver Märtha hur 
skolnedläggningarna orsakat slitning mellan byarna:  

Konsekvensen av det här har ju blivit en ordentlig splittring i kommunen. 
Man har fördömt sockentänkandet och bytänkandet, men nu är det mer sock-
entänkande än det någonsin har varit. Det var det man fördömde i den här de-
batten, att man bara tänkte på sin egen socken men det har man istället för-
stärkt genom det här beslutet. 

Intervjupersonerna ser Hestra som en förort till Tranås, vilket Berit uttryck-
er: De är mer Tranåsbor än Ydrebor. Andra intervjupersoner delar Berits 

600 Franzén, Göran engagerad i friskoletableringarna intervju 2015-08-31 
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åsikt och anser att man flyttar till Asby och Rydsnäs för att det är små, at-
traktiva orter på landsbygden, men till Hestra flyttar man för att det är nära 
till jobb och vardagsliv i Tranås. Det innebär att intervjupersonerna beskriver 
Hestra som ett sovsamhälle för arbetspendling till Tranås, medan Asby och 
Rydsnäs upplevs som mer levande samhällen med lokalpatriotism och större 
engagemang för bygden. Det är inte bara familjerna i Asby med omnejd som 
uppfattar Asby som en aktiv by, även familjerna i Hestraområdet beskriver 
Asby som en by med starkare bygemenskap och engagemang än de upplever 
i Hestra. Carina som bor i närheten av Ramfall beskriver:  

I Hestra finns ingenting i samhället, det finns bara en blomsteraffär. De har 
inte ens en fungerande samhällsförening. I Asby där har man lantaffär, man 
har café, slalombacke, man har kyrkans barntimme. Det är så himla mycket 
där. Och sen är det jättemycket företagare runt omkring. I Hestra är det ju 
mest bara socialdemokrater som bor och därav skolnedläggningarna hos oss. 
Hestra är en förort till Tranås kan man säga. Från gränsen som går utanför 
Hestra och söderut är det ett helt annat slags folk. Inne i Hestra när de ska 
göra saker tillsammans så funkar det inte. Ingen kommer. Jag vet att när de 
ska ha förstamajbålet, inte ens det klarar de av att arrangera. 

Även intervjupersoner hemmahörande i Hestra beskriver att de känner star-
kare tillhörighet med Tranås än med Österbymo och övriga Ydre. Hillevi 
som bor utanför Asby säger:  

Vi tillhör Torpa socken. Men vi håller oss till Asby för det är vår sorts folk 
där. Man brukar skoja och säga att ”Hestra tillhör inte Torpa” för där bor so-
cialdemokraterna och det är en annan mentalitet där. Man jobbar på fabrik, 
samåker, har två barn och husvagn. Det är inget fel med det, men det är det 
stuket.   

På samma sätt som Hillevi uttrycker det, beskriver flertalet intervjupersoner 
Hestrabornas sätt att leva som avvikande från Asbybornas, genom industri-
arbete istället för jordbrukande och eget företagande. Att Asbyskolan och 
Asby samhälle har funnits längre än Hestra använder intervjupersonerna som 
argument. Även skillnad i närheten till grannar och samhälle beskrivs av 
intervjupersonerna. Märtha säger: I Asby är det fler som bor utspritt, ute på 
gårdarna runt omkring. I Hestra är husen mer samlade kring samhället. 
Åtskilliga intervjupersoner beskriver det som ett argument politikerna an-
vänt, att det är flest barn i Hestraskolans upptagningsområde, samt att barnen 
i Hestra bor samlat närmare skolan, till skillnad från barnen i övriga Torpa 
och i Asby, vilka bor mer utspritt på landsbygden. Elevantalet i Hestraskolan 
och Asbyskolan har varit ungefär lika stort. Inga föräldrar från Hestra har 
valt att engagera sig i Framtidsgruppen Ydre, vilket flera intervjupersoner 
reagerar över, eftersom Hestraskolan berörs av sammanslagningen. Likt 
Daniel beskriver familjerna skillnad i känslor för platserna och platsernas 
invånare:   
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Det är inte samma engagemang i Hestra och det säger vi inte bara för att, jag 
menar vi bor ju inte i Asby heller, vi har ju lika långt till båda ställena, men 
man märker vilken jätteskillnad det är mellan ställena. Det är antagligen för 
att man bor alldeles vid Tranås, alla jobbar där och åker in dit. 
  

Vid intervjuer inför skolnedläggningen är många intervjupersoner oroade 
över att barnen eventuellt ska tvingas gå i Hestraskolan. Daniel och Dagny är 
bekymrade över barnens fortsatta skolgång. Daniel: Det är märkligt med 
attityder, de ska vara tuffa i Hestra. Dagny fyller i Ja, de svär och bråkar 
mycket mer där. Jag har flera vänner i Hestra som har barn och det är en 
annan attityd där. Daniel: Man funderar vad som kommer att hända nu när 
våra barn ska gå där. Hur ska det bli? På liknande sätt har flertalet familjer 
ställt sig frågande till hur framtiden ska gestalta sig, i och med skolnedlägg-
ningarna och konsekvenser som uppfattas som oöverblickbara.  

Ytterligare en bidragande orsak till intervjupersonernas motvilja mot att 
behålla Hestraskolan och lägga ner Asbyskolan är Hestraskolans lokaler, 
vilka uppfattas som bristfälliga. Efter ett studiebesök på Hestraskolan be-
skriver Daniel irriterat:  

Man får vara max 17 personer i klassrummen och de är redan nu 22-23 och 
24-25 elever och kommer att vara det även sen så ventilationen räcker inte 
till. Matsalen är i en hall. Det finns inga ordentliga grupprum där man kan 
sitta och arbeta. När de ska ha slöjd och musik, då ska de skjutsas till Öster-
bymo istället. De ska bussa dem från Hestraskolan. Det är så dumt alltihop. 
2,5 mil ska de köra dem minst en gång i veckan när det finns jättebra lokaler i 
Asby. Vi har klassrum, musiksal, gymnastiksal, slöjdsal, allt det finns i Asby. 
Hestraskolan är mindre renoverad och dessutom dyrare i drift än Asbyskolan.  

 
Även flickan Doris beskriver fördelar med Asbyskolans lokaler: Gympasa-
len är dubbelt så stor. Föräldrarnas missnöje över att politikerna valt att 
behålla Hestraskolan motiveras med Hestraskolans små lokaler, som inte kan 
ta hela klasser från Asbyskolan. Eleverna måste därför delas upp mellan 
Hestraskolan och Ydreskolan. Majoriteten föräldrar uttrycker missnöje över 
detta, Dagny resonerar: 

Hade man behållit Asbyskolan istället för Hestraskolan så hade man inte be-
hövt splittra några klasser överhuvudtaget. Hestrabarnen hade fått skolskjuts 
till Asby, men de hade kunnat flytta över hela klasserna till Asby. Alla klas-
ser hade kunnat få varsitt klassrum, men alla hade fått fortsätta gå tillsam-
mans med sina klasskamrater.  

 
Att skolbarnen ska ges möjlighet att fortsätta gå med sina klasskamrater 
understryks av samtliga intervjupersoner, oavsett om man ställer sig positiv 
eller negativ till skolnedläggningarna. Det är tydligt att familjerna har varit 
nöjda med byskolorna och att dessa har varit en resurs i familjernas vardag. 
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Flera intervjupersoner ser alternativa lösningar till skolnedläggningarna i 
Asby och Rydsnäs. Hugo beskriver:  

Vi har ingenting emot de som bor i Hestra, det är inte det. Utan det vi hänger 
upp oss på mest är lokalerna. Och sen att man slår undan fötterna på sam-
hällena i Rydsnäs och Asby mer än vad man hade gjort om man tagit skolan i 
Hestra. Hade man satsat på ett fint dagis och fritids i Hestra istället med spe-
ciell inriktning på ekologisk mat eller något sådant. Då hade man kanske 
lockat till sig småbarnsfamiljer från Tranås att flytta dit.  

 
Även intervjupersoner i Rydsnäs beskriver hur klimatet mellan Österbymo 
och Rydsnäs har hårdnat. Anna: Någonting som har inträffat här är ju att det 
har blivit nästan stridigheter nu mellan Österbymoborna och Rydsnäsborna. 
De tycker att det här är ett bytänk som vi har här. Intervjupersonerna kon-
staterar att det sedan tidigare finns en viss rivalitet mellan byarna, vi-de, som 
förstärkts genom nedläggningarna. Vidare beskrivs skillnader mellan be-
folkningen i kommunhuvudorten och boende på landsbygden, Anders reso-
nerar: I Österbymo har de lite av att de är lite större, det ska vara lite finare, 
det är lite åt storstadsmentaliteten, fast ändå inte. Men jämfört med oss 
andra här på landet. Även engagemanget för bygden upplevs som starkare 
på landsbygden än i Österbymo.  Kommunen redogör i 2008/2009 års kom-
munfaktablad för att det finns ett större engagemang och bättre gemenskap i 
byarna än i Österbymo.601 

Sammanfattning 
Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka vilken påverkan 
skolnedläggningar har på barns och barnfamiljers vardagsliv. Det här ka-
pitlet har haft fokus på barnfamiljernas erfarenheter. Resultatet visar att soci-
ala nätverk, aktivitets- och rörelsemönster, stämning, tidspussel och var man 
vistas har förändrats för invånarna (se figur 17). Detta har lett till att nya 
restriktioner aktualiserats. Exempelvis har familjerna nya kapacitets- och 
kopplingsrestriktioner att förhålla sig till i och med att avstånden har ökat. 
Familjerna beskriver även de styrningsrestriktioner som skolskjutsupplägget 
medfört men i och med att det är kommunen som har mandat att besluta i 
ärendet får familjerna lov att anpassa sin vardag efter fattade beslut.  

I takt med att intervjupersonernas vardag förändrats, har även förändring-
ar skett i lokalsamhällets sociala kontakter, aktivitets- och rörelsemönster, 
stämning, tidpunkter för aktiviteter och platser där invånarna vistas. 

601 PM Kommunfakta för Ydre Kommun 2008/2009.  
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Figur 17. Förändringar för individ och lokalsamhälle när byskolan läggs ner.  

Som exempel identifieras byskolan som en kopplingspunkt för att underlätta 
sociala kontakter mellan föräldrarna i lokalsamhället, ett nav som har gett 
individerna möjlighet att koppla ihop sig. Sedan skolan lades ner har föräld-
rarna inte längre den som samlingpunkt eftersom man inte träffas och 
småpratar vid den stora skolan. Byskolan genererar förutsättningar för en 
social närhet till andra invånare i bygden. För platsen innebär det att de soci-
ala kontakterna uteblir, eller sker på ett annat ställe och/eller vid en annan 
tidpunkt. Kanske man träffar andra föräldrar vid ridskolan istället. Även 
lanthandeln befaras hotad när föräldrarna inte vistas i bycentrum i samma 
utsträckning längre, vid hämtning och lämning av barnen i skolan. Byskolan 
är därmed inte längre en del av invånarnas vardagsliv och därför rör man sig 
på andra platser vid andra tidpunkter i byn. Kopplingen mellan plats och 
individ är tydlig och byskolan har varit en länk mellan lokalsamhället och 
individen. Studien visar därmed att effekter av nedläggningarna är märkbara 
för såväl individer, familjer som för känslan för platsen och kan komma att 
påverka den lokala identiteten på sikt. När föräldrarna blickar tillbaka blev 
inte konsekvenserna för barnen så pass svåra som man befarat men vardagen 
har blivit omständligare med mer tidskrävande passning till skolskjutsar och 
längre skoldagar. Genom nya rutiner kan familjerna till viss del förbise de 
förändringar som har ägt rum.  De starka känslorna som fanns när nedlägg-
ningsbeslutet fattades har mattats av men klimatet mellan socknarna hårdnat.  
Vid beslut om nedläggning diskuterade kommunpolitikerna och protestgrup-
pen utifrån olika värden, materiella och emotionella. Den sociala mobilise-
ringen visar att det fanns en oro som familjerna behövde artikulera och att 
den lokala förankringen har betydelse för människors vardag. Protesterna 
kan även förstås genom en motvilja att ändra på invanda rutiner samt att 
någon annan beslutar om förändringen.  

Känslor för bygden och byskolans värde kom till uttryck i de protester 
som följde nedläggningshotet. Lojalitetsaspekten602 till bygden kan ses i 
Ydre där familjer fick anmäla intresse för att låta barnen börja i friskola i den 
egna bygden. Friskolor etablerades inte men långtgående planer fanns. 

602 Walker m.fl. 2010 
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Sammantaget kan man se att protesterna i Ydre hade sin grund i fyra 
aspekter som uppkom när byskolorna hotades: beslutsunderlag, vardagsruti-
ner, trygghet i en fungerande skolsituation och oro för bygdens överlevnad. 
Protesterna kom som en konsekvens av ett beslut man inte förstod underlaget 
till och ett beslut man ansåg felaktigt. Protesterna kom även utifrån de ruti-
ner man byggt upp kring barnens skolgång och som man tyckte fungerade 
bra samt den trygghet man kände av att barnen gick i en liten skola i den 
egna socknen.  

Konkreta effekter av nedläggningarna är att det vardagliga bilkörandet har 
ökat vilket innebär mindre fritid. Föräldrarna har därför begränsat barnens 
deltagande i organiserade fritidsaktiviteter vilket i sin tur gett effekt på utbu-
det av aktiviteter men även föräldrars inkomstmöjligheter. I intervjuperso-
nernas beskrivningar kan man se att de skolor som finns tillgängligt på plat-
ser påverkar hur barnfamiljers vardag organiseras och byskolorna kan därför 
förstås utifrån de rumsligt bundna sociala nätverken som gav lokalsam-
hällena en särskild mening för både föräldrar och barn.603  

Precis som Tuan ser jag att platskänslan är mycket central för att familjer-
na väljer att bo i Ydre.604 I sin beskrivning av bygden uttrycker sig intervju-
personerna alternerande från ett inifrån- respektive utifrånperspektiv bero-
ende på hur de förhåller sig till byskolan, lokalsamhällt, kommunhuvudor-
ten, politiska processen och proteströrelsen.605 Hur man förhåller sig till lo-
kalsamhällena och byskolorna har även sin grund i vilken mening man 
tillskriver platserna.606 Personliga erfarenheter i form av tidigare bostadsor-
ter, vilken skola man själv gick i som ung kommer till uttryck i menings-
skapandet där sätter plats i relation till andra platser.607 Hur en plats beskrivs 
beror därmed på med vad platsen jämförs och dess sammanhang. Relationen 
till andra platser illustreras även genom den rumsligt baserade förklaringen 
till hur ”de i Hestra är” som upprätthåller ett vi-de-perspektiv, något som 
förstärkts genom beslutet att lägga ned byskolorna.  
 

 
 

603 Rivlin 1987 
604 Tuan 1977 
605 Casey 2001 
606 Tuan 1977, Lundberg m.fl. 2002 
607 Massey 2001 
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10. Barnens förändrade vardagsliv och syn på 
bygden 

I detta kapitel berörs hur barnen anser att skolnedläggningar påverkar deras 
vardagsliv. Barnen ger därmed ytterligare en dimension till hur skolnedlägg-
ningar uppfattas av invånarna i Ydre kommun. I kapitlet presenteras barnens 
berättelser, erfarenheter och åsikter i syfte att förstå relationen mellan syn på 
bygden, rörelsemönster, sociala nätverk, fritidsaktiviteter och förändring i 
skolsystemets rumsliga organisation. En klar majoritet av barnen kunde, med 
konkreta exempel, beskriva förändringar i sin vardag sedan de bytte skola. 
De har berättat i grupp, samt vid de enskilda intervjuerna pekat på sina per-
sonliga kartbilder och beskrivit förändringar gällande färdväg, kamrater, 
fritidsaktiviteter och syn på bygden. Endast ett fåtal av barnen ansåg att da-
gens kartbild skulle ha sett ungefär likadan ut som om de ritat bilden innan 
skolorna slogs samman. Efter att ha funderat en stund utbrast dock barnen 
själva spontant, likt Samuel: Här var jag aldrig förr för då kände jag ingen 
där, det är någonting som har blivit annorlunda. På så sätt har samtliga barn 
i studien beskrivit förändringar till följd av skolnedläggningarna.  

Sammanslagningarna har inte endast påverkat de elever som tidigare gått i 
byskolorna, även de barn som gick i Ydreskolan har påverkats, exempelvis 
genom att de har fått fler och nya klasskamrater. Samtliga förändringar som 
barnen beskriver behöver dock inte nödvändigtvis kopplas samman med 
skolnedläggningarna, utan kan även ha sin grund i att barnen blivit äldre, fått 
nya intressen och skapat nya rutiner i vardagen.  

Att fylla platser med innehåll 
När barnen ritade sina kartbilder refererade de till det etablerade vägnätet 
som de hade erfarenhet av från att åka bil, skolskjuts, cykla och promenera. 
Beroende på var i kommunen eleven har sin hemvist, byggdes kartan utifrån 
de resvägar barnet hade rutin att färdas efter. Exempelvis beskriver Sebastian 
från Österbymo hur han resonerar när han ska placera ut lappen för Torpöns 
färjeläge: Jag liksom känner ju igen orterna här eftersom vi ofta åker till 
Tranås och handlar. Vi startar här i Österbymo och sen åker vi förbi Asby 
och sen åker vi förbi Ramfall men det är ju där man svänger av vid macken, 
där svänger man in och så kommer man till Torpön. Lappar med ortnamn 
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placeras ut på kartan som ett pärlband, baserat på vad man ser genom föns-
terrutan efter vägsträckan. Platser i anslutning till det egna bostadsområdet 
eller en kompis bostadsområde, beskrivs utifrån att gå till fots eller cykla. 
Platser som däremot ligger utanför bostadsområdet beskrivs utifrån vad bar-
net noterat när det passerat med bil eller buss. Exempelvis kunde utgångs-
punkten för beskrivningarna vara en fotbollsplan, eller hästhage, ett våffel-
café, eller ett vackert hus, samt var kompisar eller släktingar bor. Ett uttryck 
som samtliga barn använder sig av är ”Att åka förbi” men även var man bru-
kar stanna med bil eller buss var av betydelse för hur barnen byggde sina 
mentala kartbilder och uttryckte syn på bygden. Exempelvis tillskriver några 
barn Hestra och Ramfall mening som platser där föräldrar brukar stanna till 
för att tanka bilen.   

En tydlig effekt av förändrade skolupptagningsområden, som barnen 
själva beskriver, är förändrad uppfattning om och association till platser. 
Detta blev tydligt när barnen skulle placera ut orter på sina kartbilder samt 
beskriva vad de kände till om orterna. Den förändring som ägt rum kommer 
till uttryck i begrepp som att man reser efter ”nya” vägar, vilket i sin tur på-
verkar hur de ritar kartan. Ett flertal barn från Asby, som tidigare endast 
hade kännedom om Rydsnäs utifrån att dehade åkt förbi i bil på väg till Ek-
sjö, nämnde att de från bilfönstret hade sett en lanthandel och några hus. Nu 
har de klasskompisar som bor i Rydsnäs och de associerar istället orten till 
kompisars hus och till Västra Ryds kyrka, där skolavslutningen äger rum. 
Majoriteten barn beskriver, likt Sebastian från Asby, hur de genom skol-
sammanslagningarna har fått nya vänner och därmed även lärt känna nya 
platser i kommunen: Innan hade jag ju inte varit i Rydsnäs och gjort någon-
ting. Så då blev det ju något nytt när jag är där hos kompisar. Och likadant 
med Linda, att det blev någonting nytt att se, för ute hos henne, det visste jag 
inte ens att det fanns. Så det var kul, det var det. Orterna i bygden relateras 
på så sätt till skolan och det sociala nätverk som skolan möjliggjort. Var 
barnen tillbringar sin tid påverkar därmed deras band till platser, såväl soci-
alt som rumsligt. Den främsta faktorn, enligt van der Burgt, är den egna 
skolklassens upptagningsområde:  

Det som framstår som den viktigaste mekanismen för hur den rumsliga ut-
bredningen av barns vardagsliv ser ut är skolklassens upptagningsområde och 
indirekt skolans popularitet och rykte. Detta innebär att de sätt som föräldrar 
och deras barn väljer och väljer bort skolor har betydelse för var barn får 
kompisar, var de tillbringar sin tid och på vilka platser de känner sig 
hemma.608 

 
Föräldrarna till barn, som tidigare gick i Asbyskolan, gjorde ett gemensamt 
medvetet val att låta barnen gå i Ydreskolan, vilken sågs som en skola med 

608 van der Burgt 2010 
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högre kvalité än Hestraskolan. Friheten att välja skola aktualiserades genom 
det fria skolvalet, som infördes 1992 i Sverige. Malmberg m.fl. analyseras 
detta genom en undersökning av avstånd för barn att ta sig till skolan utifrån 
lokala parametrar. Om avståndet till skolan visas att såväl individuella para-
metrar som grannskapseffekter påverkar skolvalet. På det individuella planet 
visas att elever från förmögnare hem oftare nyttjar det fria skolvalet, då 
transport kostar pengar samt förutsätter kunskap hos föräldrarna och ett ak-
tivt ställningstagande till skolornas varierande utbud.609 Utifrån skolsituat-
ionen i Ydre, där samtliga elever valde Ydreskolan, kan grannskapseffekter-
na betonas, då samtliga elever valde en skola som ligger längre från hemmet 
än närmsta skola gör. I linje med i van der Burgts studie610 är det tydligt att 
konsekvenserna av att barnen från Asby och Rydsnäs fick börja i skolan i 
Österbymo har påverkat kompisnätverk, var de tillbringar sin tid och därmed 
även barnens anknytning till och upplevelser av platser.  

Den gamla skolorten och dess lilla skolklass 
En klar majoritet av barnen beskriver att de tycker att det är tråkigt att sko-
lorna lades ner. De tyckte det kändes trist redan innan skolorna var nedlagda, 
men även så här i efterhand. Morgan, som har gått i Rydsnässkolan, beskri-
ver sina känslor när han fick veta att skolan skulle läggas ner:  

 
Morgan: Man blev ju lite deppig då. 
Författaren: Vad var det som gjorde dig deppig? 
Morgan: Man hade roligt och så många kompisar där som man bodde  
nära. 

 
Några av eleverna hade föredragit att Asbyskolan och Rydsnässkolan hade 
slagits samman till en egen enhet och Ydreskolan skulle ha varit intakt. På så 
sätt hade eleverna från Asby och Rydsnäs fått fler klasskamrater. När jag 
frågar de elever som föreslår att Asby och Rydsnäs skulle ha bildat en egen 
enhet, var den skolan skulle vara lokaliserad, föreslår barnen att de skulle 
gått på ett rullande schema med en veckas skolgång i Asby och en vecka i 
Rydsnäs. En annan elev föreslår att skolan skulle kunna ligga mitt mellan 
Asby och Rydsnäs. Likt många andra av barnen har Mattias och Max hört 
vuxnas resonemang och uttrycker en oro för att skolnedläggningen kan 
komma att påverka byarnas framtid: 
 

Mattias: Rydsnäs kanske inte får in lika mycket pengar 
Max: Det kanske inte blir lika många som flyttar till Rydsnäs utan de  
flyttar till Österbymo om barnfamiljer ska flytta till Ydre, tror jag. 

609 Malmberg m.fl. 2013   
610 van der Burgt 2010 
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Barnen tillskriver, likt de vuxna, byskolan ett värde, som någonting attraktivt 
för att locka inflyttare. Trots att majoriteten barn säger att de tyckte mycket 
om byskolorna och blev besvikna när de fick veta att de skulle läggas ned, är 
nästan samtliga barn idag starkt tveksamma till att byta tillbaka till sin gamla 
skola om de fick möjlighet, utan vill gå kvar på Ydreskolan där det finns fler 
klasskamrater, samt att man inte vill byta skola och klass en gång till. De ser 
däremot ett värde i att ha kvar skolor i Asby och Rydnäs för de mindre bar-
nen. Bilden av vad som är en god utbildningsmiljö är ganska splittrad, 
huruvida det är bra eller dåligt att gå i en liten lokal skola eller en större cen-
tral skola. Barnen är dock i huvudsak eniga om att en liten skola är att före-
dra för yngre barn. Känslan av trygghet är något som flertalet elever tar upp 
som en styrka hos den lilla byskolan och där åldern på barnen beskrivs som 
en kapacitetsrestriktion. Majoriteten barn, likt Max, anser att den tidigare 
modellen när man började i skolan i Österbymo från årskurs fem var att fö-
redra: 

 
När man bara går i ettan eller så kanske det är bättre med en liten skola först. 
Annars kanske de är rädda för de stora när de är så många barn här. Det är 
tryggare med det lilla. Men sen hoppar man hit när man börjar 5:an, det är 
bra. Då kan man gå här för då får man fler kompisar och har det roligare.  

 
Fler klasskamrater är det i särklass främsta argumentet som barnen framhål-
ler för att gå i en större skola. Däremot kopplas behovet av en mindre sko-
lenhet samman med åldern på eleverna och barnen i studien anser att de inte 
längre tillhör den åldersgrupp som är i behov av byskolans litenhet. Barnen 
uttrycker, likt föräldrarna, en önskan om att upprätthålla livskraftiga lokal-
samhällen, där byskolorna är en central del och en resurs för landsbygdens 
överlevnad.  

På frågan om vad som har blivit annorlunda, beskriver barnen hur deras 
känslor för byn, samt lekområdena i anslutning till de nedlagda skolorna, i 
Asby och Rydsnäs, har förändrats. Majoriteten barn som tidigare gick i skola 
i Asby eller Rydsnäs upplever att den gamla skolorten är tystare nu och be-
skriver att byarna känns tomma. När jag ber barnen tydliggöra vad tomheten 
gäller, beskrivs byar med färre barn i liv och rörelse. Exempelvis besöker 
inte Max och Mattias längre lekparken i Rydsnäs. De beskriver hur de bru-
kade gå dit efter skoltid förr och ibland även under skoltid, när byskolan 
fanns kvar:  

 
Mattias: Ja det blir ju inte lika mycket liv. Innan var ju nästan alla jämt  
ute och lekte i Rydsnäs (paus) det är inte lika mycket kompisar nu som är  
ute.  
Max: Nä, det är inte lika mycket som händer där längre och så, alla är i  
Österbymo nu, man håller helst till där nu. 
Författaren: Vad tycker ni om det? 
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Max: Jo det är väl bra det med, att man träffar andra kompisar, men Rydsnäs 
har ju blivit så mycket mindre eller vad man ska säga, det känns ju så 
i alla fall. Förr var vi jättemånga som lekte i lekparken där men nu är det  
inte så många barn där.  

 
Skolsammanslagningarna har påverkat hur barnen ser på platser, som i Max 
och Mattias exempel att Rydsnäs upplevs mindre. I barnens berättelser blir 
det även tydligt att deras sociala mönster, knutna till platser, har förändrats 
sedan de bytte skolort. Pojkarnas rörelsemönster har påverkats genom att de 
inte längre vistas inne i Rydsnäs vid lekplatsen och på så sätt går miste om 
tillfällen att umgås med andra barn från Rydsnäs. Däremot har de börjat 
vistas i Österbymo och därmed möjliggörs samvaro med barn från andra 
platser. På frågan varför Mikael tillbringar mindre tid på Asbyskolans skol-
gård på sin fritid svarar han: Ja det känns ju rätt så dött där. Även Märta, 
som bor i centrala Asby, beskriver hur hon upplever att samhället och stäm-
ningen i byn har förändrats sedan skolan lades ner: Det var ju roligare tidi-
gare, för nu ser man ju ingen på skolgården där.  

Tystnaden och tomheten, som uppstått i Asby och Rydsnäs, visar hur bar-
nen har varit med och skapat platserna som de tidigare uppskattat. Att lek-
platsen i Asby förlorat sin attraktivitet, visar att barnen är beroende av andra 
barn för att upprätthålla lekarna. Det rumsliga och sociala samspelar i bar-
nens beskrivning av de tidigare uppskattade aktiviteterna, som ägde rum på 
lekplatsen.  

Även gymnastiksalen på Asbyskolan är förändrad, den upplevs tom på 
saker, som flyttats till skolan i Österbymo. Dock används gymnastiksalen 
fortfarande av barnen för organiserad innebandyträning och hyrs även vid 
födelsedagskalas. Morgan, Mikael och Mårten går på innebandyträning i 
Asbyskolans gymnastiksal på måndagar och brukar träffas på skolgården 
innan träningen för att leka. Innan skolorna lades ner träffades dock pojkarna 
betydligt oftare på skolgården kvällstid. Skolgården var något av en sam-
lingspunkt för traktens barn. Nu hänvisar barnen, likt Mårten, till att det inte 
är lika många barn där, samt att finns ett nytt regelverk som säger att de inte 
får vistas på skolgården, som endast är till för barn som går på fritidshemmet 
i en del av Asbyskolans byggnad: Vi är inte där lika mycket och det är inte 
lika mycket barn där längre. Vi får vi inte vara där längre, det är en ny regel 
som de har börjat med.  

Var barnen är på fritiden påverkas därmed av de styrnings- och auktori-
tetsrestriktioner som omgärdar barnen. Sammantaget är det tydligt att barnen 
vistas i mindre utsträckning i miljöerna kring byskolorna, där man förr lekte 
efter skoltid. Majoriteten av barnens svar på frågan, huruvida Asby eller 
Rydsnäs har förändrats, visar att det främst är byskolan man associerar med 
byarna.  

Även de barn som inte har bytt skola, kan se en förändring på skolorten 
sedan skolorna slogs samman. Sebastian, som tidigare gick i Ydreskolan, 
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beskriver att hans hemort Österbymo har förändrats genom ombyggnad av 
skolan, samt att det blivit fler barn i omlopp i samhället och på skolgården, 
detta ser han som någonting positivt. Barnen beskriver, i nämnda exempel, 
hur de väljer att vistas på platser där de kan koppla sig samman med andra 
barn och synen på bygden har förändrats.  

Barnens erfarenheter av skolnedläggningsprocessen 
Det är tydligt att skolnedläggningarna är någonting som diskuterats frekvent 
i barnens närmiljö, såväl i de egna hemmen som i skolan bland eleverna och 
i klassrummet. På frågan vad barnen hade för tankar kring att skolorna skulle 
läggas ned, associerar majoriteten barn till de protester som ägde rum. De 
beskriver hur de har deltagit i fackeltåg, demonstrationer och hört livliga 
diskussioner äga rum hemma vid köksbordet och i byn. Barnens svar visar 
att aktiviteter förknippade med motståndet mot skolnedläggningarna är nära 
sammankopplade med dessa. Andra barn associerar inte frågan till protester-
na, utan där krävdes att jag ställde en följdfråga.  

En stor del av barnen nämner hur klassen skrev brev till politikerna efter 
att de där de fick höra talas om nedläggningshotet. I brevet har barnen ritat 
bilder och skrivit frågor, som aldrig besvarades. Barnen uttrycker besvikelse 
och oförståelse för att de inte fick svar på sina frågor och att information 
saknades. Inga politiker eller tjänstemän besökte Asby- eller Rydsnässkolan 
för att informera barnen om den process som pågick och de förändringar 
som skulle komma till stånd. Några av barnen kopplar samman sin egen 
erfarenhet av uteblivna svar med föräldrarnas likartade uppfattning att in-
formation saknades. 

Efter att några barn hade delat med sig av sina erfarenheter om uteblivna 
svar ställde jag följdfrågan, vid resterande intervjuer, om de ansåg att be-
slutsfattare borde ha besökt klassen och gett informerat. Majoriteten barn 
säger att det hade varit bra, men så brukar det inte vara. Barnen beskriver att 
det är till föräldrarna viktig information ges: För det är ju de som bestäm-
mer. Barnen uttrycker därmed hur de vuxna samråder och barnens delaktig-
het ses inte som självklar, vilket kan härröra från att barn inte ses som kom-
petenta aktörer och inte ges utrymme att vara medskapare av en plats. 

Barns åsikter är viktiga att ta tillvara då de har egna erfarenheter och re-
flektioner som är värda att belysa.611 Barns närvaro ifrågasätts ofta ur ett 
planeringsperspektiv och ses som ett ineffektivt orosmoment som stör plane-
ring. Det är dock en fråga om hur involvering i planering genomförs.612 För 
att ta del av barnens perspektiv bör man möta dem i deras vardag genom att 
prata och exempelvis promenera runt på skolgården tillsammans. Syftet med 
att involvera barn i exempelvis planeringsprocesser är att forma en fysisk 

611 van der Burgt och Cele 2014, Matthews 2003, Cele 2006, Kylin 2004 s. 11 
612 Cele & van der Burgt 2013 
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miljö som innehåller deras perspektiv.613 Barnen är kompetenta i sina be-
skrivningar, de kan dock behöva stöd för att nå fram till delaktighet.614 Ge-
nom att inkludera barn får barnen även praktiska erfarenheter av demokrati 
och samhällsprocesser.615 När barnen utestängs och nekas tillträde kan däre-
mot en negativ demokratisk inskolning ske.  

Att börja i en större skola 
Att börja i en ny skola i en ny klass var någonting som en klar majoritet av 
barnen från byskolorna beskrivit som oroväckande och nervöst. Det var så 
dels på grund av en förändrad klassrumssituation, dels den nya miljön och 
nya klasskamrater. Förutsättningarna för ett barn att hantera övergången till 
en ny skola styrs av hur de vuxna i skolan och föräldrarna hanterar över-
gången, samt individuella erfarenheter och preferenser.616 Garpelin kunde se 
två generella inställningar hos elever vid skolsammanslagningar. Antingen 
var de positiva till skolbytet och såg ett värde i att få börja i en större skolen-
het med fler jämnåriga på skolan. Andra barn var negativa till skolbytet och 
uttryckte känslor av utsatthet i en större skola.617  

Barnen, från såväl Asby som Rydsnäs var bekymrade innan skolorna 
slogs samman för hur skolverksamheten skulle bedrivas. Oron kan härledas 
till att man visste vad den gamla skolan innebar, men man visste inte vad den 
nya skolan skulle innebära och vad förändringen skulle leda till. En orsak till 
oron, som flertalet barn nämner, är rykten om utrymmesbrist i skolans loka-
ler:  

Max: Jag var rädd att vi inte skulle få plats i lektionssalarna. 
Författaren: Hur kändes det? 
Max: Det var oroande att vi inte skulle kunna jobba när vi inte skulle få  
plats. Sen när vi var här på en sådan här visning och var här och kollade 
 en gång, då verkade det bara bra, då var det som en framgång. Då  
verkade det bra. 

 
Nervositeten för att börja i den nya skolan lade sig, efter det att de fått se den 
nya skolan, när barnen fått nya rutiner och lärt känna de nya klasskamrater-
na. Mirjam beskriver de tankegångar som hon hade när hon började i Ydre-
skolan:  

 
Sen de la ner skolan så har det blivit så konstigt för om det är någon man inte 
riktigt känner i nya klassen så blir man lätt orolig om man säger fel att de ska 
skratta eller så. Men i Asby kände man alla jättebra och alla lekte med alla. 
Där behövde man inte tänka på sådant.  

613 Kylin 2004 sid. 13 
614 van der Burgt och Cele 2014 
615 Tisdall 2008, Matthews 2003 
616 Garpelin 2003 sid. 407, 447 
617 ibid 2003 sid. 115 
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Likt många andra barn, beskriver Siri att hon saknar sin gamla lilla skola i 
Asby, där lektionerna och skoldagarna kändes kortare och rasterna längre. 
Samtidigt konstaterar många av eleverna att skolan och kraven förändras i 
och med att de blivit äldre och förväntas prestera mer. Att barnen har blivit 
äldre märks bland annat på att det spirar romantik i klassen, vilket det enligt 
barnen inte gjort tidigare. På frågan vad som har blivit bättre sen de började 
gå i skola i Österbymo skrattar Max och Mattias:  

 
Max: Det är mycket fler tjejer här. 
Mattias: Ja det är det, och det är några som har fått flickvänner.  

 
I linje med Lee och Abbotts studie i Australien, blir det tydligt att skolan ses 
som en social aktivitet av barnen.618 

Förändrad klassrumssituation 
Den förändring som näst intill samtliga barn, oavsett tidigare skolort, kopp-
lar samman med att gå i en större klass, är högre ljudvolym, vilket de tycker 
är besvärande. Flertalet har dock vant sig vid detta efter hand. Max beskriver 
att han saknar tystnaden från byskolans klassrum och reflekterar kring den 
förändrade ljudvolymen, hans uppfattning huruvida det är till fördel eller 
nackdel med en större klass skiljer sig beroende på om han refererar till rast 
eller lektionstid:  

 
Det är bra att det finns så mycket kompisar, på rasterna och så är det bra, men 
på lektionerna är det dåligt. Det dåliga är att det är så trångt och man får ing-
en arbetsro och så för det är så högljutt. Det har blivit svårare att koncentrera 
sig på lektionerna när det är så mycket ljud.  

Liksom Max anser majoriteten av barnen att det var tystare och lättare att 
koncentrera sig innan skolnedläggningarna och kopplar samman högre ljud-
volym med att det numer är fler barn i klassrummet, i matsalen och på skol-
bussen. Flertalet barn kopplar även samman den förhöjda ljudvolymen med 
trötthet och huvudvärk, som de inte kände i samma utsträckning i byskolan. 
Att barnen nu går i en större klass blir tydligt i Susannes beskrivning av 
slöjdundervisning. Nu är klassen så pass stor att man har delat in den i två 
grupper, som växlar mellan textil- och träslöjd. 

Ytterligare en förändring som många barn, likt Sally, beskriver, är sakna-
den efter skolmaten, som lagades på plats i byskolorna, samt den lilla matsa-
len:  
  

618 Lee & Abbott 2009  
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Det var inte så stort på skolan i Asby, men det var godare mat i Asby för Ing-
Marie som vi hade som mattant, hon var ju ensam och hon gjorde all mat 
själv, men i Österbymo gör ju Solängen maten. Matsalen var inte så stor i 
Asby och det gjorde inte så ont i öronen, för matsalen vi har nu är så stor och 
det gnisslar i stolar, det är så högljutt och så.  

Minskad lärartäthet och förändringar i lärarkårens sammansättning är konse-
kvenser av nedläggningarna som berörs och som varit kännbara för eleverna. 
Flera barn tar upp byte av lärare, som en följd av skolbytet, vilket har lett till 
att man saknar sin tidigare fröken och tidigare rutiner i klassrummet och på 
skolgården. Barnen beskriver pedagogiska nackdelar med en större klass, då 
de får vänta längre på hjälp i klassrummet. Monika ser även en skillnad i 
uppförandet när de blivit en större klass, då barnen inte lyder den nya lära-
rens tillsägelser i samma utsträckning som i den lilla klassen, några pratar 
under lektionstid trots tillsägelse och gungar på stolarna. Även barn som 
tidigare gick i Ydreskolan, men i en mindre klass, upplever skillnad. Signe 
beskriver: Det var inte lika stökigt när vi bara var sex i klassen. Det var rätt 
skönt, det var lugnt. Barnen ser dock såväl fördelar som nackdelar med en 
större klass. Många barn tar upp de positiva aspekterna av en större klass på 
gymnastiklektionerna, när man ska spela lagsporter som kräver fler delta-
gare, vilket varit svårt att genomföra tidigare. Den stora skolan i Österbymo 
anses ha trängre lokaler än byskolorna hade. Allt för små klassrum och kapp-
rum, samt brist på grupprum beskrivs av flertalet elever.  

Skolans utemiljö styr barnens aktiviteter och syn på 
plats 
Skolgården är både en social och fysisk miljö som barnen förhåller sig till.619 
Likt många andra barn beskriver Mikael, Mårten och Morgan att de saknar 
sin gamla skolas utemiljöer:  

 
Författaren: Vad tycker ni om att Asbyskolan har lagts ner? 
Mikael: Tråkigt, alla typ saknar den 
Morgan: Här finns ju ingenting att göra på rasterna. 
Författaren: Kan du förklara? 
Morgan: Ja men det finns ju inga klätterställningar och ingenting att göra.  
Mikael: Här finns ingen springbana. 
Morgan: Och sedan fanns där en redigt stor fotbollsplan, den här är ju  
jätteliten.  
Mårten: Och så hade vi en tennisplan också.  
Morgan: Ja och den fotbollsplanen vi har här är det fullt med lera i hela  
tiden.  

619 Mårtensson 2004 sid. 133 
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Mårten: Ja det har ju varit en damm där. Sedan fanns en ruschkana också  
i Asby. 
Morgan: Och så byggde vi massa kojor där och så fanns det mycket stora 
stenar där i skogen. 
Författaren: Bygger ni kojor i skogen här? 
Mikael: Nä, det finns inget bra ställe. 

 
På frågan vad som har blivit bättre svarar pojkarna att de uppskattar den 
större gymnastiksalen och pingisborden på skolgården. De spelar ofta pingis 
på rasterna och brukar ta med pingisracket hemifrån eller låna skolans.  

I pojkarnas beskrivning blir det tydligt att skolgårdens omgivning och ut-
formning har betydelse för de aktiviteter som äger rum. Det här visar den 
fysiska miljöns betydelse för barns aktiviteter, sociala umgänge och syn på 
plats.620 Exemplet visar även att platsen för skolan samt skolgårdens utform-
ning har en känslomässig innebörd. Eftersom pojkarna har gått i en annan 
skola tidigare, kan de relatera till och jämföra olika miljöer. De har rutiner 
kring att leka i byskolans utemiljö. Majoriteten barn från både Rydsnäs och 
Asby anser att det fanns mer naturnära lekmiljöer samt mer och roligare 
utrustning på byskolornas skolgårdar. Även Monika, Mirjam och Madeleine 
ser skillnad i den nya skolgården jämfört med skolgården på deras förra 
skola i Asby:   

 
Monika: Den är inte lika rolig, den förra var mycket större, det finns inga  
klätterställningar och fotbollsplanen var mycket större i Asby. 
Mirjam: Det finns inte så mycket att göra här. 
Madeleine: Jag saknar alla roliga leksaker och skogen, den var jätterolig. 
Författaren: Vad var det som var roligt med skogen? 
Madeleine: Vi byggde kojor. Det var ju ett stort stenröse ute i skogen och  
där brukade vi bygga kojor.  

Majoriteten av barnen, såväl flickor som pojkar, som tidigare gick i Asby-
skolan, återkommer till berättelser om skogen vid skolan, som var menings-
full för barnen och aktiverade till kojbyggande och lek. Barnen beskriver hur 
de stimulerades av skogens möjligheter, så som att leka riddare med kvistar 
som svärd och att leka ”inte nudda marken” genom att ta sig fram hoppandes 
på stubbar och stenar. Dessa aktiviteter sker inte i samma utsträckning i 
Ydreskolan, eftersomt skogen uppfattas som mindre attraktiv, med allt för 
mycket grenar och kvistar på marken för att man ska kunna springa runt och 
leka, samt att det finns ett allt för brant dike med vatten, som ibland luktar 
illa. Barnen ogillar såväl odören som risken att ramla nedför branten. I och 
med att eleverna inte längre vistas i skogsmiljö i samma utsträckning som 
tidigare, genomförs andra aktiviteter på raster och andra sociala konstellat-
ioner uppstår.  

620 Jfr Mårtensson 2004, Kylin 2003 

 178 

                               



Även de barn som gick i Ydreskolan, och således inte behövt byta skolort, 
har påverkats av sammanslagningarna genom att aktiviteterna på skolgården 
förändrats. De beskriver att skolgårdsmiljön har förändrats i och med att det 
nu är längre köer eftersom det är fler barn ute på raster. Aktiviteten att skjuta 
boll på plank har barnen slutat med, eftersom det är irriterande när det finns 
många skolbarn ute, som springer omkring där aktiviteten ska äga rum. Där-
emot anser man att det är lättare att leka lekar där fler barn kan delta nu, 
exempelvis att spela fotboll. Signe beskriver förändringen som skedde när 
eleverna från Asbyskolan och Rydsnässkolan började i klassen:  

 
Författaren: Vad har förändrats i och med att barnen från Asby och Ryds-näs 
kom till er klass? 
Signe: Rätt mycket, det är väl att det har blivit många fler och det är andra  
personer, man hittar på större grejer och så. 
Författaren: Större grejer, kan ni ge något exempel? 
Signe: Vi går ut i skogen mer. 

 
Signe gått i Ydreskolan, beskriver att eleverna från Asby berättat att de bru-
kade leka i skogen på rasterna på byskolan. Leka i skogen har de tagit med 
sig till den nya skolan som rastaktivitet och detta visar den rumsliga sociali-
sationsprocess som ägt rum. På så sätt har aktiviteternas karaktär förändrats 
även för barnen som tidigare gick i Ydreskolan. Den fysiska miljön och le-
karna på skolgården är något som de flesta barn nämner mest ingående som 
en förändring.  

Skolgården är en plats som vuxna skapat för att passa barns aktiviteter. 
Barnen själva är aktörer, som skapar egna platser på skolgården och i skogen 
där de bygger kojor och leker.621 Skogen är en plats där barn lever en del av 
sitt vardagsliv och där de tillskriver platsen mening. Halldén beskriver: Bar-
nen skapar platser och dessa platser har betydelse för hur barnen kan fram-
träda.622 Skogen upplevs viktig och blir en arena där barnen själva kan ut-
forma lekar och deras beskrivning av skogen och skolgården stämmer väl 
överens med Rasmussens definition av barns platser och platser för barn:  

A key difference between children’s places and places for children is that 
while adults can point out and identify places for children, to begin with only 
children can show and tell about children’s places. A place, including places 
for children, becomes a children’s place after a child connects with it physi-
cally.623 

 
  

621 Rasmussen 2004 sid. 166 
622 Halldén 2007 sid. 95 
623 Rasmussen 2004 sid. 165 
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I exemplet med skolgården kontra skogen blir Rasmussens resonemang om 
barns platser och platser för barn tydlig.624 Barnens lek i skogen har upphört, 
då de inte attraheras av den nya skogens miljö. När barnen inte längre har 
tillgång till skogen aktualiseras andra lekar på andra platser, exempelvis att 
spela pingis vid pingisborden, en plats och aktivitet som vuxna har skapat för 
barnen. Den fysiska omgivningen och barnens fysiska närvaro625 spelar där-
med en tydlig roll för elevernas aktiviteter, syn på plats och beskrivning av 
plats. 

Åldersblandat umgänge blev åldershomogent 
En tydlig förändring som majoriteten av barnen beskriver gäller åldern på de 
kamrater man leker med på skolgården. I Asby och Rydsnäs hade samtliga 
elever i skolan rast samtidigt, och därför var lekarna på skolgården ålders-
blandade. Dessutom var undervisningen i både Asby- och Rydsnässkolan i 
blandform. Eleverna hade därför vana vid att träffa barn i andra åldrar. Ål-
dersmixen på umgänget har minskat och för många av barnen i stort sett 
upphört, sedan skolorna slogs ihop. Nu beskriver de flesta barnen hur de 
främst umgås med kamrater från den egna klassen, som är bosatta utspritt 
över hela Ydreskolans upptagningsområde. Regelverket tillåter inte att ele-
verna i Ydreskolan vistas på skolgårdar som tillhör andra skolenheter (se 
figur 18): 

 
Figur 18. Skiss över Ydreskolans byggnader.  

624 Rasmussen 2004 sid. 157, 161 
625 Bartos 2013 
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Mikael och Morgan beskriver att de inte längre har möjlighet att leka med 
kompisar i annan ålder under skoltid: 
 

Författaren: Finns det någonting som förändrats i och med att ni bytte  
skola? 
Mikael: De kompisar man hade i andra klasser. De går ju uppe på  
högstadiet och lågstadiet nu så de ser man ju inte lika ofta. 
Författaren: Kan du förklara? 
Mikael: Att de från 2:an och neråt skiljs åt från oss som går i 3:an och upp 
 till 5:an. Och sen att de skiljs från de som går i 6:an och uppåt.  
Morgan: Vi får inte gå dit, till Grabe eller Hjelm får vi inte vara.626 
Författaren: Vad tycker ni om att man delar så? 
Mikael: Det är inte bra. 
Författaren: Varför inte? 
Mikael: Men jag hade ju många kompisar som går på Grabe och rätt 
många på Hjelm också. 
Författaren: Vem umgås ni med nu? 
Morgan: Klasskamraterna 
Mikael: Mest med de i vår klass, men ibland även andra, men det var det  
lite mer av förut.  

 
Flera barn beskriver, likt Mikael och Morgan, hur de innan skolorna slogs 
samman, hade vänner i andra årskurser än sin egen, bosatta i närheten i de 
gamla skolupptagningsområdena. Barnen måste anpassa sig till nya regler 
och rutiner för raster, som påverkar deras möjligheter att upprätthålla relat-
ioner. Skolans rutiner, regelverket och ett utökat utbud av klasskamrater 
skapar åldershomogena grupper på rasterna. Utifrån barnens beskrivningar 
blir det tydligt att förändringen som ägt rum har påverkat vem barnen även 
leker med på fritiden (se figur 19).  
  

626 Grabe är byggnaden för årskurs 1-3, Hjälm är byggnaden för årskurs 6-9 
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Figur 19. Illustration av förändring i barnens åldersblandade umgänge.627   

Antalet barn som diagrammet bygger på är de kompisar som barnen räknar upp och 
som varit eller är viktiga i barnens vardag.  

Det är tydligt att barnen har fått ett minskat lokalt umgänge, för vissa barn 
har detta helt uteblivit. Flertalet av de kompisar som finns kvar i annan ålder 
är kusiner eller andra släktingar, detta har varit extra tydligt för barn inom 
Asbyskolans före detta skolupptagningsområde. Föräldrar ombesörjer att 
träffar med släktingar sker och därför är inte skolans miljö en avgörande 
faktor för att den här typen av relationer upprätthålls. Även Mattias och Max 
från Rydsnäs kan se att ålderssammansättningen på kompisarna har föränd-
rats:  

Författaren: Innan du började på skolan i Österbymo var bodde dina  
kompisar då? 
Mattias: Runt Rydsnäs. 
Författaren: Umgås du med dem lika mycket fortfarande? 
Mattias: Nä, mindre. 
Författaren: Kan du förklara? 
Max: Jag var lite mer med kompisar i årskursen under och över tidigare, men 
nu är jag ju aldrig det. Nu är det bara med klasskompisarna. 
Mattias: Jag har bara en från årskursen under som jag är med nu, annars är 
det ingenting med de andra längre. 
Författaren: Varför är det så? 
Max: Man träffas inte på rasterna längre. Fast man pratar ju lite på bussen  
hem men det blir inte så mycket mer längre. 

 

627 Jag har valt att illustrera det sociala umgänget via cirkeldiagram utan att ange antal barn 
per skolupptagningsområde i syfte att inte identifiera vilken skolklass studien avser. Cirkeldi-
agrammen syftar till att ge en uppfattning om hur barnens sociala nätverk kan se ut. Det kan 
finnas felkomponenter, exempelvis små klasstorlekar, och därmed kan varje enskild individs 
sociala förutsättningar få stor påverkan på diagrammet. Avsikten är dock att på ett generellt 
plan se tendenser mellan sociala nätverk kopplade till platser. Majoriteten barn räknar upp 
familjemedlemmar och nära släktingar, exempelvis mor- och farföräldrar som betydelsefulla i 
vardagen. I diagrammet finns dock inte släktingar inräknade, utan det är kompisrelationerna 
som är i fokus.  

Kompisar i annan ålder bosatta inom det före 
detta skolupptagningsområdet 

Kompisar man inte
längre umgås med

Kompisar man har
kvar
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Precis som Mattias beskriver finns det flera av barnen som har kvar någon 
enstaka kompis från andra årskurser. Detta beror främst på att man bor på 
landsbygden, utan tillgång till jämnåriga bosatta i näromgivningen. Vänskap 
mellan olika åldersgrupper kan främjas av att det bor få barn på landsbyg-
den.628 Marie beskriver hur hennes åldersblandade umgänge har minskat i 
omfång. Hon har slutat umgås med två tjejer som är två år äldre och som 
gick samtidigt i Rydsnässkolan. På frågan varför hon tror att det har blivit så 
svarar Marie: Vi träffas inte så mycket för vi har inte rast samtidigt längre. I 
Rydsnäs hade alla rast samtidigt. På frågan om barnen som gick tillsammans 
på skolan i Rydsnäs har försökt upprätthålla kontakten svarar Marie:  

Precis när skolan lades ner och i kanske två månader så träffades vi i Ryd-
snäs, alla vi barn som kom från Rydsnässkolan, och så kanske vi lekte något 
tillsammans. Men nu är det inte så. Nu när man har träffat fler kompisar så 
har man inte tid för då leker man ju med andra. Det känns tråkigt för man 
kände ju de så väl. Men nu är det ju inte så längre, nu har man många här på 
nya skolan istället.  

 
Att förändrad klasstorlek, samt vilka kamrater barnen har möjlighet att leka 
med på raster, har påverkat de sociala strukturerna på såväl skoltid som fri-
tid, är något som de flesta av barnen berör och som är en direkt konsekvens 
av skolnedläggningarna. Barnen har fått ett ökat antal klasskamrater i samma 
ålder, men färre kamrater finns kvar i blandad ålder, bosatta i den egna sock-
nen. Detta är en effekt som troligen kan härledas till de numera åldershomo-
gena rastaktiviteterna i Ydreskolan. Mimmi går på fritidshem i Asby och 
märker en skillnad i var hon och hennes kompisar vistas på skolgården i 
Asby numera, jämfört med hur det var när hon gick i skolan iAsby där det 
var åldersblandade rastaktiviteter:  

 
Mimmi: Vi är på fritids men inte längre på just det stället vid klätterställning-
arna som vi brukade vara tidigare. 
Författaren: Varför har det blivit så? 
Mimmi: Vi är inte med de små lika mycket längre.  

 
En åldersuppdelning på skolgården är en förändring efter skolnedläggning-
arna, som majoriteten av byskolans tidigare elever reagerat på och som nu 
även blivit märkbar på de före detta skolgårdarna ute i byarna.  

Det umgänge som sker i skolan har därmed ett stort inflytande över friti-
den och visar att skolan är en aktör i barnens vardagsliv och en viktig mötes-
plats, där sociala relationer konstrueras. Konsekvenserna av ett mer ålders-
homogent umgänge i landsbygdsmiljö är att barnen fått ett mindre lokalt 
umgänge samt att den styrka som Råberg och Andræ beskriver med ålders-
blandat umgänge, med trygghet i skolsituationer och positivare attityd till 

628 Rasmussen 2004 sid. 159 
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skolan kan gå förlorad.629 Min studie visar inga förändringar i elevers attityd 
till skola och skolarbete. Det är möjligt att en sådan förändring har skett men 
att intervjufrågornas karaktär med fokus på fritid, sociala mönster och skol-
nedläggningar inte berört attityder till den nya skolan tillräckligt.  

Fler kamrater i skola och på fritid?  
Åldern på kamraterna berördes tidigare, i det här avsnittet är fokus på sociala 
förändringar till följd av det ökade utbudet av klasskamrater efter det att 
skolorna slogs samman.  

Fördelarna med att gå i en större klass är tydliga för Sofia som beskriver: 
Ja det blev ju roligare för man fick ju fler att vara med. Förut var jag ju 
bara typ med Signe. Men nu är jag med jättemånga. Sofia gick tidigare i en 
klass med mycket få flickor och utbudet av vänner var därmed starkt begrän-
sat. Hon beskriver möjligheten att lära känna nya kamrater, vilket gjort hen-
nes skolgång mer glädjefylld. Som tidigare nämnts beskriver en klar majori-
teten av barnen att de tycker, likt Sofia, att det är roligt att ha fått fler klass-
kamrater. Däremot beskrivs färre grupperingar bland barnen i den lilla sko-
lan, jämfört med den större. Sedan skolorna slogs samman har det skett 
förändringar i tidigare kompiskonstellationer. Flera grupperingar har splitt-
rats och många barn har fått en ny bästis. Huruvida det här beror på skol-
sammanslagningar, ålder, förändrade fritidsintressen eller ökat utbud av 
kamrater är svårt att säga.  

Monika, Mirjam och Madeleine beskriver hur tidigare kompisrelationer 
inom klassen har förändrats, både med kompisar från den nya klassen men 
även inom den gamla gruppen. På frågan när förändringen ägt rum svarar 
flickorna unisont: Nya klassen. Vid intervjuerna uttrycker majoriteten av 
barnen att de sociala förändringarna har sin grund i skolnedläggningarna. De 
barn som gick i någon annan skola än man själv gjorde, har inte barnen känt 
sen tidigare, utan det är när skolorna slogs samman som det sociala nätverket 
utökades. Undantaget är några barn som träffats tidigare genom gemen-
samma fritidsaktiviteter vid enstaka tillfällen.  

När kartbilden konstrueras blir det tydligt att skolan är den i särklass vik-
tigaste faktorn för hur barnens sociala umgänge har utvecklas. Valentine 
beskriver skolans sociala funktion: … young people´s identities are embed-
ded in complex networks of relations in which the power to permit or with-
draw friendship – to include or to exclude – is central to children´s school 
cultures.630 Förändringen i barnens vardagsliv kan möjligtvis härledas till 
ålder och förändrad skollokal, men även så som Valentine beskriver, att vän-
skapsrelationer förändras över tid, bland annat beroende på att man kommit i 

629 Råberg 1979, Andræ, A 1980 
630 Valentine 2001 sid. 145 
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kontakt med nya skolkamrater och förlorat andra. Som Valentine också vi-
sar, är resultatet av min studie att det ökade utbudet av klasskamrater skapar 
både valmöjligheter och leder till förändringar i etablerade grupper och att 
nya grupper bildas. Barnen har fått större möjlighet att välja vänner utifrån 
gemensamma intressen och personkemi. Exempelvis beskriver Måns, som 
bodde granne med byskolan, att han hellre färdas en längre sträcka varje dag 
till den större skolan för att få tillgång till ett större umgänge (Se figurer 20 – 
23 som visar Måns kartillustration steg för steg i den turordning han ritade 
den). Måns har kvar en gammal631 kompis från skoltiden i Rydsnäs, de um-
gås dock inte i lika stor utsträckning längre. Om de umgås är det främst på 
rasterna i skolan. Den nya bästisen Mårten bor i Asby och de har lärt känna 
varandra genom skolsammanslagningarna och umgås mycket på fritiden. 
Måns är glad över att han lärt känna Mårten för de har samma typ av humor. 
Ytterligare en kompis har Måns fått i den nya klassen från Österbymo, de 
träffas i huvudsak i skolan och leker tillsammans på raster. En kompis hade 
Måns redan från Österbymo, de lärde känna varandra genom gemensamma 
fritidsintressen och går nu i samma klass.  
  

631 Barnen använder beteckningen ”gammal kompis” om sådana vänner som de har haft under 
många år. De vänner som de har lärt känna på senare år betecknas som en ”ny kompis”. 
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Figur 20. Måns kartbild med orter utplacerade på kartan. Den röda boxen visar Måns 
hemort Rydsnäs.632  

 

 
Figur 21. Måns kartbild med vänners hemort utplacerade på kartan. Gul box avser 
ny kompis och orange box avser kompis Måns hade innan skolorna slogs samman.  

632 Huset mitt i kartan är en symbol för barnens skola där intervjuerna genomfördes. Lappen 
med skolan var den enda som fanns på ett vitt ark när kartövningen började, de övriga har 
barnen själva ritat eller klistrat fast. Allt som barnen har ritat och skrivit återges ej, exempel-
vis exakt lokalisering av bostaden och namn på kompisar, för att undvika identifiering.    
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Figur 22. Måns kartbild med gräns för nära-långt bort. Den heldragna blå linjen är 
Måns linje för vad han ansåg var nära-långt borta innan skolorna slogs samman. Den 
lila streckade linjen är Måns uppfattning av vad som är nära-långt borta efter skol-
nedläggningarna.  

Figur 23. Måns kartbild med ”tumme upp” och ”tumme ner” utplacerade. 

En viktig parameter för umgänget är därmed inte endast bostadsorten, utan 
vem barnet vill umgås med. Varken Mårten eller Måns umgås lika mycket 
med sina kompisar från byskolan längre. Möjligheten att välja bort och lägga 
till kamrater har på så sätt lett till en viss förändring i etablerade grupper, nya 

LINKÖPING

KISA

ASBY

TRANÅS

TORPÖNS 
CAMPING

ÖSTERBYMO

RYDSNÄS

EKSJÖ

HESTRA

GAMMAL

NY

GAMMAL

NY

LINKÖPING

KISA

ASBY

TRANÅS

TORPÖNS 
CAMPING

ÖSTERBYMO

RYDSNÄS

EKSJÖ

HESTRA

GAMMAL

NY

GAMMAL

NY

LINKÖPING

KISA

ASBY

TRANÅS

TORPÖNS 
CAMPING

ÖSTERBYMO

RYDSNÄS

EKSJÖ

HESTRA

GAMMAL

NY

GAMMAL

NY

 187 



kompiskonstellationer har uppstått och nya sociala sammanhang knutna till 
nya aktiviteter på skolgården, t.ex. att spela pingis istället för att leka i sko-
gen. Garpelins resultat, att mönster från tidigare skolår lever kvar efter att 
klasser slagits samman633 går i linje med resultaten från Ydre, som visar att 
barnen från samma skola generellt håller ihop. Dock har skolsammanslag-
ningarna lett till en förändrad anda med fler kompisar.634 Sara beskriver hur 
skolsammanslagningarna har påverkat den sociala strukturen i klassen vilket 
även kan härledas till att barnen blivit äldre:  

 
Författaren: Hur fungerade det när tre skolor blev en, det här med  
kompisar? 
Sara: Det var faktiskt väldigt lätt. Vi blev kompisar allihop.  
Författaren: Kan du berätta? 
Sara: Ja, för först var vi i min gamla klass, med killarna i en grupp och så 
 var vi tjejerna i en. Sen när de andra kom så blev det mycket större  
grupper. Och nu är vi även med killarna mycket mer än vi var innan.  
Författaren: Vad tror du det beror på? 
Sara: Att tjejerna från Asby och Rydsnäs var mycket mer med killarna och  
då har det blivit att även vi blev det. Och det är mycket roligare nu när vi 
är många. 

 
Till skillnad från barnen från Saras klass beskriver barnen från de mindre 
skolorna att de gjorde mer aktiviteter tillsammans över könsgränser, nu har 
det blivit mer könsuppdelat, exempelvis att pojkar spelar fotboll och flickor 
hoppar rep. Detta är någonting som barnen själva hävdar beror på ett större 
utbud av barn att leka med, och ett större utbud av aktiviteter, som pågår 
samtidigt på skolgården. Det empiriska materialet visar att flickor och pojkar 
inte umgås över könsgränser i samma utsträckning som inom dessa.  Upp-
delningen mellan pojkar och flickor synliggörs i grupperingar och aktiviteter 
på raster.635 Corsaro beskriver hur barn i lek med andra jämnåriga, exempel-
vis på skolgården, är socialisationsagenter, när de fostrar varandra i en tol-
kande reproduktion.636 I Ydreskolan blir det här tydligt genom exemplet på 
hur barngruppen från Österbymo har tagit efter barnens från Asbyskolan sätt 
att leka över könsgränser. Vid en studie ges en samlad, men inte statisk, bild 
av barns vardagsliv, där sociala relationer är en central del.637 

Att ha fått fler klasskamrater är någonting som barnen framhäver som en 
av de största förändringarna med skolsammanslagningarna. Fler klasskamra-
ter har för de flesta barnen lett till att man skaffat nya och fler vänner, dessa 
träffar de dock i huvudsak i skolan, till skillnad mot de gamla vännerna som 
man umgicks med både i skolan och på fritid (se figur 24 och 25). Barnen 
ritar kartbilder med tydlig skillnad i vilka vänner man umgås med i skolan 

633 Garpelin 2003 sid. 55 
634 ibid sid. 55 
635 Valentine 2001 sid. 145-146 
636 Corsaro 2010 sid. 266-269  
637 Christensen & James 2000a sid. 177  
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och på fritiden. Trots att barnen har fått fler klasskamrater behöver det där-
med inte nödvändigtvis vara så att barnen har fått fler kamrater att umgås 
med på fritiden. 

 

 
 

Figur 24. Diagram över barnens nya vänskapsrelationer efter skolsammanslagning-
arna. Uträkningen baseras på de vänner som barnen själva räknar upp som viktiga i 
sin vardag. Vissa vänner träffar barnen endast i skolan, andra träffar de både i skola 
och på fritiden.  

  

 
Figur 25. Diagram över pågående vänskapsrelationer med utgångspunkt från den 
tidigare skolklassens sammansättning.  

Under skoltiden och på rasterna leker barnen med klasskamrater från hela 
kommunen, men på fritiden umgås man främst med kamrater från hemtrak-
ten. Likt de flesta barn i studien räknar Stella upp kamrater från olika delar 
av kommunen, som är viktiga för henne i hennes vardag (se figurer 26-29). 
Hon har sex kompisar som är viktiga. Fem är nya, som hon har lärt känna 
efter att skolorna slogs samman. Dessa träffar hon uteslutande i skolan. En 
kompis är en ”jättegammal kompis” (som Stella själv uttrycker det) och som 

Nya vänskapsrelationer 

Nya klasskamrater
man träffar endast i
skolan

Nya klasskamrater
man träffar både i
skola och på fritid

Vänskapsrelationer inom den gamla 
skolklassen 

Kompisar man
umgås med endast
på skolan
Kompisar man
umgås med på skola
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hon har känt ända sedan de gick i förskolan ihop. Den gamla kompisen bor i 
en angränsande by och de träffas nästan varje dag, såväl i skolan som på 
fritiden.  

 
Figur 26. Stellas karta med lappar för orter utplacerade. Den röda boxen visar Stellas 
hemby Österbymo. Hon går nu, såväl som tidigare, i Ydreskolan i Österbymo.  

 

 
Figur 27. Stellas karta med lappar för nya och gamla kompisar utplacerade.  
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Figur 28. Stellas karta med linjer för nära-långt bort utritade. Den blå heldragna 
linjen visar var gränsen går för det som upplevs nära och det som är långt borta i 
nuet. Den lila streckade linjen visar var gränsen gick för det som upplevdes nära och 
långt borta innan skolorna slogs samman. Eksjö är en plats Stella vistas frekvent på, 
eftersom hon har släktingar där. 

 

 
Figur 29. Stellas karta med symbolerna för ”tumme upp” och ”tumme ner” utplace-
rade.  
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Stella uppger att hon inte har förlorat några tidigare vänner, utan endast fått 
nya sedan skolsammanslagningarna genomfördes. När hon ska sätta ut lap-
parna på sin kartbild visar Stella säkerhet i att markera de vänner hon kände 
och umgicks med redan innan skolsammanslagningarna. Hon vet vad föräld-
rarna heter, vad platserna kallas och kan förklara vägen till dessa kompisar, 
exempelvis att man ska svänga höger vid en stor backe, eller vid en kyrka. 
När Stella däremot ska sätta ut lappar för de nya kompisarna från andra delar 
av kommunen, som hon lärt känna när skolorna slogs samman, är hon mer 
osäker. Många av de nya kamraterna har hon aldrig besökt i deras hem eller 
träffat utanför skoltid, undantaget något enstaka födelsedagskalas. Det visar 
sig att hennes umgänge med de nya klasskamraterna i huvudsak äger rum i 
skolan. De vänner som bor i närheten träffar Stella däremot både i skolan 
och på fritiden. Det här är någonting som är vanligt förekommande i barnens 
berättelser och när de ritar sina kartbilder. 

De vänner som bor längre bort saknar barnen många gånger referenspunk-
ter till, för att kunna ge vägbeskrivningar och bygga en sammanhängande 
kartbild, beroende på att de inte besökt dem i hemmet, alternativt varit där 
endast ett fåtal gånger. Monika och Mirjam beskriver nya utmaningar med 
att träffa kompisar:  

 
Författaren: Om ni ska hälsa på och leka hos någon av era kompisar i  
Österbymo eller Rydsnäs. Hur färdas ni hem? 
Monika: X bor på någon gata i Österbymo så mamma får hämta mig men 
hon tycker det är lite krångligt att hitta.  
Författaren: Är det samma om hon ska hämta från någon kompis i Asby? 
Monika: Nej dit hittar hon, hon vet ju vem allas mammor är i Asby. 
Författaren: Hur är det för er andra då? 
Mirjam: Vi har skrivit ut en karta från datorn för att försöka hitta var de bor. 
Författaren: Till vilka då? 
Mirjam: Till kompisarna som inte bor i Asby. 

 
Det är tydligt att majoriteten av barnen fortfarande främst umgås, utanför 
skoltid, med de barn som bor inom upptagningsområdet för den gamla sko-
lan. Sally (se figur 30) berättar att hon leker med alla sina klasskamrater på 
skoltid men inte på fritiden, hon förklarar bostadsortens betydelse: Det är 
nog mest på skoltid man är med alla men sen på kvällarna så brukar man 
nog leka med någon som bor ganska nära. När Sally ska beskriva närmare 
förklarar hon: Det är väl att det är nära och man kanske känt varandra lite 
längre och våra föräldrar har känt varandra jättelänge. Likt majoriteten av 
barnen illustrerar Sally sitt resonemang om kompisar tydligt i sin kartbild (se 
figur 30), därefter kopplade hon samman kompisar med den tidigare skolan. 
På så sätt illustrerade Sally hur hennes vänner på fritiden i huvudsak hade 
tillhört Asbyskolans upptagningsområde, precis som hon själv. Det har dock 
kommit till en ny kompis, även denna hemmahörande i klassen inom 
Asbyområdet. Den nya kompisen har Sally först under senaste året börjat 
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umgås med. Det är praktiskt att träffa dem som bor nära, eftersom man 
snabbare kan färdas till varandra och ibland kan barnen till och med färdas 
själva till kompisar, som bor nära den egna bostaden.  

Även om kompisar räknas upp som viktiga personer i barnens vardag 
finns det en tydlig generell skillnad mellan umgänget med ”nya” respektive 
”gamla” klasskamrater. Att man har känt varandra länge, som Sally uttrycker 
det, visar på skolans sociala funktion. Byskolan har varit en plats för byg-
dens barn att lära känna varandra, en funktion som dröjer sig kvar, trots att 
skolorna slagits samman. Kartorna och barnens berättelser visar att det är 
viktigt för barnen att ha kompisar boende i närheten. 

 
Figur 30. Sallys karta. Majoriteten av de vänner som är viktiga för Sally i hennes 
vardag har sin bostadsort inom hennes före detta skolupptagningsområde för Asby-
skolan.  

Sociala nätverk påverkar därmed hur barn rör sig mellan olika platser och 
kan ses som ett socialt nav638 som påverkar hur barnens sociala relationer, 
kompisnätverk, utanför skoltid är rumsligt bundna: För barn som går i sko-
lor med lokala upptagningsområden är den vardagliga mobiliteten, den 
sociala och den emotionella förankringen i större utsträckning lokal än för 
barn som går i skolor med mer rumsligt utbredda upptagningsområden.639 
Den främsta faktorn för var och med vem barn vistas efter skoltiden, är den 
egna skolans upptagningsområde. Följaktligen tillbringar barn mer tid inom 
det egna bostadsområdet, om merparten övriga barn på skolan har sin hem-
vist i anslutning till det egna bostadsområdet. Mötesplatser skapas nära till 
hemmet. En skola med större upptagningsområde innebär att barnen har sina 
kompisrelationer spridda över en större yta och tillbringar mer tid utanför det 
egna bostadsområdet. Utifrån klasskompisnätverkets rumsliga utbredning 
formas barnens vardagsliv, inom och utanför det egna bostadsområdet. Till 
skillnad mot i studier av van der Burgt640, där barns rumsliga förankring 

638 Lee & Abbott 2009, van der Burgt 2010 
639 van der Burgt 2010 
640 ibid 
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kunde kopplas till de urbana miljöernas segregerade bostadsområden, är 
Ydre en landsbygd som inte har en lika tydlig socioekonomisk uppdelning. 
Barnens hemvist styr dock till stor del vilken skola barnen går till i Ydre och 
detta präglar därmed barnens vardagsliv, kompisnätverk, rörelsemönster och 
identitetsskapande processer.  

Karsten beskriver hur föräldrar i Amsterdam har större påverkan på hur 
barn organiserar sina sociala mönster än tidigare, framförallt genom att välja 
vilken skola barnen ska tillhöra.641 Denna påverkan genom skolval kan även 
ses i Ydre, eftersom Hestraskolan valdes bort och därmed försvårades um-
gänge med barn från Hestraskolan. Dock bör det understrykas att Ydre inte 
är ett segregerat område likt Amsterdam, där skolor kan ha vitt skilda socio-
kulturella skolupptagningsområden. Resultatet från min studie visar att sko-
lan är den i särklass främsta mötesplatsen för barn, följt av grannskap och 
fritidsaktiviteter. Barnens beskrivningar visar hur avstånd, färdsätt och kän-
nedom om varandra påverkar deras umgänge, i och utanför skolan.  

Min vän hunden 
Det finns dock andra personer än skolkamrater som representeras i barnens 
kartbilder. När barnen ska markera personer, som är viktiga för dem i deras 
vardag, är det personer i andra åldersgrupper eller som är bosatta i andra 
kommuner, i huvudsak släktingar, barn till föräldrars vänner eller husdjur. 
Det blev tydligt att även djur är en del av det sociala sammanhanget i många 
barns vardag och är betydelsefulla individer i barns vardagsliv.  I studier av 
barns relationer till husdjur visar Lee och Abbott att för barn på den australi-
ensiska landsbygden är husdjur en viktig del av deras fritid. Även i Christen-
sens studie från Danmark och Storbritannien kan vi se att husdjur är en vik-
tig del av barnens fritid.642 Tipper visar att husdjur är en del av barns sociala 
struktur och fyller en viktig funktion i deras vardagsliv. Barnen uttrycker sin 
vänskap till såväl människor som djur och lägger även vikt vid djur i sin 
upplevelse och beskrivning av andra familjer. Tipper beskriver att husdjuren 
ses som en del av den egna familjen och barnen uttrycker känslomässiga 
band till husdjur, på samma sätt som till människor, till skillnad från vuxna 
som ofta hämmas att uttrycka sina känslor för djur, av rädsla att uppfattas 
som barnsliga. Ur ett vuxet perspektiv räknas därför främst människor till de 
sociala nätverken. Barnens agens ökar vad gäller de egna husdjuren, bero-
ende på att barnen är aktiva deltagare och kan påverka beslutsfattandet och 
skötseln kring husdjur.643   

Relationerna mellan barn och djur är socialt situerade och såväl männi-
skor som djur är en del av barnens vardagsliv. Barnens berättelser gestaltas 

641 Karsten 2011 sid, 1662-1663 
642 Lee & Abbott 2009 sid. 195- 196, Christensen 2003 sid. 43 
643 Tipper 2011 
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ur ett mikrogeografiskt perspektiv, vilket karaktäriserar deras vardagsliv.644 
Exempelvis beskriver barnen hur de leker med familjens husdjur i olika mil-
jöer, så som på golvet i sitt rum. Mikkelsens & Christensens studie av 10-13 
åringar visar stor skillnad vad gäller synen på husdjur mellan barn i stad och 
på landsbygden. Landsbygdsbarnen hade egna husdjur, som de ansvarade för 
samt tillbringade mycket tid med och som beskrevs som värdefullt sällskap, 
som en vän man kan leka med. Ett viktigt resultat var att mobiliteten för barn 
på landet involverade hela familjen samt husdjur.645  

I den här studien är det tydligt att kontakten med familjemedlemmar, in-
klusive husdjur, inte påverkas av skolnedläggningarna i särskilt stor ut-
sträckning. Den påverkan som kan ses, rör barnens förändrade skoltider, där 
de tillbringar mer tid borta från hemmet och därmed har mindre tid att vara 
med djuren, samt att barnen är mer trötta när de kommer hem från skolan. 
Att kunna vara med familjen blir därmed ett komplement till andra aktivite-
ter, som måste försakas eller väljas bort. Det är tydligt att husdjuren fyller en 
viktig social funktion i barnens vardagsliv.  

Digitala media  
I barnens kartor och beskrivningar framkom att den fysiska platsen är viktig 
för deras tillgång till sociala nätverk, exempelvis klasskamrater och skol-
kamrater, som baseras på en skolas upptagningsområde. I och med till-
gången till digitala media646  har den fysiska platsen kompletterats med digi-
talt socialt relationsskapande som fått en ökad tillgänglighet. För att få en 
helhetssyn på barns sociala vardagsmönster kan inte det digitala umgänget 
exkluderas eller särskiljas från det umgänge som äger rum på en fysisk 
plats.647 Genom nya media kan flexibiliteten i de dagliga aktiviteterna öka 
tidsmässigt och rumsligt, men med andra typer av resurser och restriktioner, 
exempelvis kunskap om och tillgång till Internet.648 Moinian tar upp proble-
met med att polarisera den fysiska och den digitala världen, att se de sociala 
aspekterna av umgänge på en fysisk plats men inte de digitala kopplingarna. 
Dessa bör ses som delar av en och samma värld. Den digitala platsen är, likt 
en fysisk, en komponent i de ungas sociala vardagsliv.649 

Barnen i Ydre kommun beskriver hur de upprätthåller kontakt med vän-
ner via telefonsamtal, sms och chattar. För att planera när och var man ska 
träffas i den fysiska världen sker planeringsmomentet ofta i den digitala 

644 ibid  
645 Mikkelsen & Christensen 2009 sid. 54 
646 Ny media innebär appar och Internetsidor för socialt nätverk, onlinespel, fildelningssidor 
samt teknisk utrustning så som smartphones, surfplattor och datorer. Definitionen bygger på 
Mizuko m.fl. definition i Mizuko et al. 2010 sid. 1. Eftersom den här typen av medier inte är 
särskilt nya längre, har jag därför valt att ändra benämningen till digitala media.  
647 Fränberg m.fl. 2006  
648 Schwanen & Kwan 2008 
649 Moinian 2009 
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världen. Många gånger är en träff i den fysiska världen inte möjlig att få till 
stånd, utan kommunikation sker istället via sociala medier, som på så sätt 
blir en resurs i barnens vardagsliv.  

 Efter det att min studie var genomförd har jag reflekterat kring att inter-
vjuerna inte fångade de sociala aktiviteter som genomförs på digital väg, i 
samma utsträckning som utfallet av fysiska träffar. Det är möjligt att det är 
en konsekvens av arbetssättet med kartbilden, eftersom de fysiska kontakter-
na sattes i fokus genom mina intervjufrågor kring avstånd, färdsätt, färdväg, 
rörelsemönster och bostadsort. Detta är faktorer som kan te sig överflödiga 
när det gäller den digitala världen.  

Att tekniken i vardagen påverkar våra rörelsemönster blev tydligt när ex-
empelvis Amanda beskrev att hon numera hyr film på tv:n. Det är bra för då 
slipper man åka till macken i Ramfall och hyra, man gör det direkt hemma. 
Man bara väljer och trycker. Tekniska innovationer har på så sätt ändrat 
förutsättningarna i vardagslivet. Såväl stationära telefoner som mobiltelefo-
ner har luckrat upp betydelsen av fysisk närhet, för att möjliggöra socialt 
umgänge. Vi har access till varandra (nästan) dygnet runt. Tekniska innovat-
ioner i form av digitala medier är en resurs som minskar gapet mellan indi-
vider i det fysiska rummet och därmed påverkar barns sociala dimensioner. 
Mizuko’s undersökning utgår från studier av ungdomars vardagsliv i USA 
och visar att sociala medier spelar en central roll, när barnen interagerar, 
upprätthåller och utvecklar sociala relationer.650  

Sociala medier kan även bidra till att komplicera och förstöra sociala re-
lationer. Grunden för att skaffa vänner baseras generellt på åldersindelning. 
Genom sociala forum kan barn knyta kontakt med barn i samma ålder och 
med liknande intressen, oavsett hemvist. Att delta i ett socialt nätverk gör det 
även möjligt att upprätthålla och utveckla vänskap i en form som inte är 
begränsad av det fysiska rummets gränser. I barnens vardagliga värld har 
Internet ett värde och ger barnen tillgång till varandras sfärer dygnet runt. 
För barn bosatta på landsbygden, med ett begränsat utbud av barn i samma 
ålder, kan sociala medier möjliggöra kontakt med andra barn som inte bor i 
omgivningen, barn som man kan dela ett gemensamt intresse med. Utifrån 
specifika intressen knyts barn från olika miljöer samman. För att kunna ta del 
av sociala medier krävs dock att barn har tillgång till dessa, såväl tekniskt 
som tidsrumsligt utrymme samt kunskap, vilken ofta förvärvas genom stöd-
strukturer i form av familj, vänner samt online. En barriär på Internet är 
rädsla för vem man kan riskera att möta, då personer inte alltid är de som de 
utger sig för att vara, att den angivna identiteten hos avsändaren inte alltid är 
sann. Att man känner varandra sedan tidigare och har träffats i den fysiska 
världen minskar rädslorna.651 Man pratar därmed främst med de man redan 

650 Mizuko m.fl. 2010  
651 ibid sid. 3, 16-17, 74-75, 81, 88, 96, 162-163, 342, 349 
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känner sedan tidigare, vilket innebär att de relationer man upprätthåller via 
digitala medier i huvudsak är lokala.652  

Efter det att skolorna lades ner har digitala media fått en viktig funktion 
för att kunna länka sig samman med kamrater. Nyttjandet av dessa kan även 
härledas till att barnen blivit äldre och får ökad tillåtelse av föräldrar att an-
vända teknisk utrustning, så som att ha en egen smartphone, surfplatta eller 
dator med uppkoppling.  

Det är tydligt att barnen helst vill träffas fysiskt för att umgås med 
varandra. Sociala medier fyller dock en viktig funktion för att kunna planera 
sitt umgänge. Sedan skolorna slogs samman är behovet av planering större. 
Dels för att samlingspunkten vid byskolan gått förlorad, dels för att man 
kommer hem senare på dagen och därmed har mindre fritid till sitt förfo-
gande och dels för att det sociala umgänget har en större rumslig utbredning. 
När barnen gick i byskolan kunde de exempelvis ringa hem till sina föräldrar 
samma dag och säga att de ville gå till en kompis och leka efter skolan. Det 
här är inte längre möjligt, då umgänget behöver planläggas i större utsträck-
ning och med mer framförhållning. Sociala medier är en resurs i barnens 
kommunikation och planering. Tekniska innovationer i form av digitala me-
dia har lett till att rumsliga restriktioner inte hindrar sociala skeenden och att 
olika möjligheter är öppna trots avsaknaden av fysisk närhet. 

Skolupptagningsområdets koppling till fritidsaktiviteter 
Var en aktivitet äger rum kan säga en del om dess innehåll. van der Burgt 
visar att aktiviteter, för barn i årskurs fem, som äger rum i närheten av den 
egna bostaden främst är icke-organiserade och kännetecknas av barn som 
ägnar sig åt lek inom- eller utomhus. Likt barnen i van der Burgts studie 
ägnar sig barnen i Ydre gärna åt digitala aktiviteter som att surfa på Internet, 
spela dataspel, tv-spel och se på TV, när de är inomhus.653 Vad barnen sysslar 
med på fritiden är, utöver vad de finner intressant, även nära sammankopplat 
med föräldrarnas stöd, vad det finns för utbud att tillgå, som de kan färdas 
till samt vilka val kamrater har gjort. Barnen i den här studien deltager i re-
gelbundet återkommande organiserade aktiviteter. Exempelvis ritar en flicka 
från Asby ut vilka hennes fritidsintressen är på sin kartbild (se figur 31). Hon 
sysslar med tennis, basket, kyrkans barngrupp, ridning och familjens hund. 
Aktiviteterna ligger utspridda i bygden likt öar, stationer, och barnen färdas 
däremellan i transportkorridorer som har sin grund i vägnätets utformning, 
gång- och cykelstigar eller skolbuss/kollektivtrafik.  

652 Fränberg m.fl. 2006 sid. 25 
653 van der Burgt 2006 sid. 116, 118 
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Figur 31. Fritidsintressens lokalisering för en flicka från Asby. 

Andra aktiviteter som barnen ofta nämner är fotboll, golf, cykling, spel på 
dator, simning, spela musikinstrument, gymnastik och orientering. Hampus 
från Rydsnäs sysslar med tennis, fotboll, spel på datorn och att träffa kompi-
sar på sin fritid. Om aktiviteterna placeras i ett prisma med utgångspunkt 
från bostaden blir det tydligt hur aktivitetsöarna ligger utspridda i landskapet 
(se figur 32).  
 

Figur 32. Hampus fritidsaktiviteters placering inom hans möjliga räckvidd, prisma. 

De orter där Hampus ägnar sig åt sina aktiviteter, han har en större närhet 
till. Han talar inte om aktiviteterna utifrån start och sluttid, utan tiden nämns 
indirekt genom beskrivningen: det är alltid stressigt när jag ska till tennisen, 
då måste jag skynda mig. Hampus samtliga aktiviteter kan inte genomföras 
under en och samma dag utifrån rådande förutsättningar i tid och rum. Han 
kan hinna med maximalt två aktiviteter. Fotboll och tennis kan han inte spela 
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samma dag, träffa kompisar och datorspel hinns inte heller med på samma 
dag. Om Hampus väljer att förändra förutsättningarna för sina aktiviteter 
genom att börja spela fotboll på annan ort eller att göra två aktiviteter samti-
digt, som att spela spel på dator tillsammans med kompisar kan han hinna 
med mer än två på en dag. I Hampus beskrivning av sin vardag är dock da-
torspel något han vill göra hemma ensam på sitt rum. Hur Hampus väljer att 
hantera sin möjliga räckvidd har därmed sin utgångspunkt i vad som är ge-
nomförbart, samtidigt som personliga önskemål spelar in.  

Jag kan även se att det finns traditioner, som styr barnens val av aktivite-
ter, exempelvis att på vissa orter spelar många barn handboll och så har även 
barnens föräldrar gjort. I dessa fall finns det resurser i form av ett uppbyggt 
nätverk, förankrat i bygden, som stödjer sportens utövande, genom att det 
finns lokaler att tillgå, domare, tränare, samordnad skjuts till matcher, enga-
gerade föräldrar och lokala företag som sponsrar. För de barn som ägnar sig 
åt den här typen av aktiviteter är de rumsliga kopplingsrestriktionerna inte 
lika påtagliga som för de barn som själv måste ombesörja att färdas till en 
fritidsaktivitet.  

På frågan om fritidsaktiviteter beskriver barnen främst sitt deltagande i 
regelbundet återkommande sådana, som fotboll, men även socialt umgänge i 
samband med oorganiserade aktiviteter på informella lekplatser utomhus, 
som att träffas och leka i skogen.  

En regelbunden fritidsaktivitet, som många av barnen nämner, är fotboll. 
Flera barn spelar fotboll, medan andra önskar att det fanns ett lag i närheten 
av deras bostadsort, då de gärna skulle ägna sig åt fotboll på fritiden. Ef-
tersom barnen nu har fler och nya klasskamrater har bytet av skola inverkat 
på deras fritidsaktiviteter och flera berättar att de fått intresse för fotboll, 
eftersom flera av de nya klasskamraterna håller på med det och pratar om 
fotboll. Samvaron i samband med fritidsaktiviteterna fyller en viktig funkt-
ion. Detta stöds även av Rossi & Wright som beskriver hur australiensiska 
landsbygdsfamiljer ser sportaktiviteter som en möjlighet för barnen att träffa 
kompisar.654  

Såväl organiserade som oorganiserade fritidsaktiviteter kan knytas till 
skolupptagningsområdets utbredning.655 Barnen på landsbygden går lika fre-
kvent på organiserade fritidsaktiviteter som barnen i tätorten och ur samma 
socioekonomiska medelklassgrupp. Ett aktivt liv, som gärna innehåller mot-
ion utomhus, ses som fostrande och kännetecknande för en god och hälso-
sam barndom och värderas högre än stillasittande inomhusverksamhet.656 
Skillnaden tidsmässigt är att barnen som är bosatta på landsbygden, till-
bringar mer tid i bil (the backseat generation) för att färdas till diverse aktivi-

654 Rossi & Wright 2002 
655 van der Burgt 2010 
656 van der Burgt 2013 
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teter.657 van der Burgt och Gustafson beskriver hur medelklassfamiljer till-
skriver organiserade aktiviteter värde som fostrande och utvecklingsda-
nande. Det finns med andra ord en idealiserad bild som präglar vårdnadsha-
varnas värderingar kring utomhusaktiviteter, med motion som leder till 
bättre hälsa.  

Genom skolsammanslagningarna i Ydre kom barnen i kontakt med nya 
kamrater och har därmed fått ta del av deras fritidsintressen. Detta har lett till 
förändrade aktivitets- och rörelsemönster. Exempelvis beskriver två pojkar 
hur de har börjat gå på skytteträning i Österbymo. De fick höra talas om 
skyttet genom sina nya klasskamrater. Nu åker de varje måndagskväll till 
Österbymo för träning. Detta innebär att de har fått sluta med de aktiviteter 
de ägnade sig åt förr på måndagskvällarna på sina hemorter. Mattias, som 
tidigare gick i Rydsnässkolan, beskriver sin nya fritidssyssla skytte, som han 
och några klasskamrater tränar regelbundet i skyttehallen i Österbymo:   

 
Mattias: Jag har slutat på ”Pionjärerna” och börjat på skyttet istället. 
Författaren: Vad är Pionjärerna? 
Mattias: En ungdomsgrejs i kyrkan i Rydsnäs. 
Författaren: Tror du att du hade gått kvar på Pionjärerna om du inte börjat  
skola i Österbymo och kommit i kontakt med skyttet? 
Mattias: Ja det tror jag att jag hade gjort.  

 
Deltagandet i skyttet har i sin tur lett till att de är beroende av skjuts med bil. 
Tidigare kunde pojkarna färdas själva till aktiviteterna i omgivningen. Akti-
vitetsrummet för barnens aktiviteter har utvidgats, vilket i sin tur leder till 
ökade skjutssträckor och förändrade vardagsrutiner, med ökad stress, för 
föräldrarna.658 En viktig förutsättning för att barn ska kunna deltaga i organi-
serade fritidsaktiviteter, är att de kan färdas till den plats där aktiviteten äger 
rum och vid rätt tidpunkt. Den kväll pojkarna går på skytteträning i Öster-
bymo kan dessutom varken de eller de skjutsande föräldrarna deltaga i akti-
viteter i Rydsnäs, vilket i sin tur kan leda till skuggeffekter659 som på sikt kan 
orsaka nedläggning av lokala aktiviteter. 

Så har det gått för Kompiskul, som Sally brukade deltaga i när hon gick i 
skola i Asby. Det var en fritidsaktivitet som flera barn i studien saknar och 
har deltagit i tidigare och nämner att nu har upphört. På frågan varför Sally 
slutade svarar hon: För att det blev inget, det var så få som skulle fortsätta 
efter att skolan lades ner, vi var typ fyra stycken som gick och det skulle vara 

657 Tillberg 2001, Karsten 2002, Karsten 2005 
658 Jfr Tillberg 2001 145, 52-153 
659 Att man gör något innebär att man inte gör något annat. Att vara någonstans innebär att 
man inte är på andra platser. Hägerstrand skrev om skuggeffekter i berättelsen om prinsessan 
på ärten. (Hägerstrand, Torsten (1997) En studie i social politik. Ur: Isenhag, Bo och Odde, 
Frans red. Seendets pendel, festskrift till Johan Asplund. Stockholm. Stehag. Brutus Östlings 
Förlag Symposium.)  
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minst sex stycken för att det skulle vara kvar. Sally har därför börjat spela 
fotboll, vilket är en konsekvens av att skolorna lades ner.  

Genom skolsammanslagningarnas förändrade upptagningsområden har 
barnen fått nya klasskamrater, vilket i sin tur har lett till att de har upptäckt 
nya aktiviteter på nya platser. Aktivitetsrummet för barnens fritid har utvid-
gats, då tidigare aktiviteter var mer bundna till bostadsortens omgivning. 
Detta har lett till längre restider, till såväl fritidsaktiviteter som skola. Ju mer 
schemalagda aktiviteter som vardagen innehåller och ju tätare mellan aktivi-
teternas hålltider, desto större blir påverkan på det totala aktivitetsschemat 
när förändringar sker.660 Barnen beskriver ingående att det endast finns en 
viss mängd tid och ork, som ska fördelas mellan diverse aktiviteter, skola, 
sömn och förflyttningar.  

 
Marie: Jag håller på med basket men nu har jag slutat. 
Författaren: Varför har du slutat? 
Marie: Jag och mamma tyckte det blev så sent på kvällarna när man nu  
ska upp tidigare för att orka med skolbussen. 
 

Genom Maries och andra barns beskrivningar blir det tydligt hur föräldrarna 
drar gränser för det antal aktiviteter som barnen får tillåtelse att deltaga i. 
Själva beskriver barnen att de gärna skulle anmäla sig till fler aktiviteter. De 
är dock många gånger beroende av föräldrarnas godkännande och av skjuts 
till platser där aktiviteterna äger rum. Föräldrarna har på så sätt inflytande 
över barnens deltagande. Däremot beskriver flertalet barn att de uppskattar 
aktiviteter, som sker i anslutning till det egna hemmet, då de inte behöver 
åka bil eller vara beroende av skjutshjälp - att sitta vid datorn, leka med hus-
djur, hoppa studsmatta eller se på TV. Mikkelsen och Christensen beskriver 
att det inte endast är föräldrarna till barn på landsbygden som deltager i bar-
nens fritidsaktiviteter, utan även barn som deltager och stöttar föräldrarna i 
deras fritidsaktiviteter, exempelvis fiske.661 I min studie beskriver de flesta 
barn aktiviteter som de genomför med sina föräldrar som exempelvis att 
plocka svamp och bär, fiska, baka, renovera och köra båt.   

Resultaten ligger i linje med Lee & Abbotts studie som visar att fysiska 
aktiviteter, såväl organiserade som oorganiserade, ofta ses som sociala till 
sin karaktär, i och med att barn deltar tillsammans med kamrater eller famil-
jemedlemmar. Det visar att landsbygdsbarnens familjer inte endast skjutsar, 
utan är även involverade i barnens aktiviteter.662 I Ydre blev detta tydligt, 
exempelvis genom att föräldrarna är tränare eller att äldre syskon hjälper till 
på ridlektioner.   

Det finns dock en dubbelhet i resultatet. Å ena sidan har aktivitetsrummet 
utvidgats. Å andra sidan har aktivitetsrummet för fritidsaktiviteter minskat, i 

660 Hägerstrand SOU 1970:14 4:24 
661 Mikkelsen & Christensen 2009 sid. 54 
662 Lee & Abbott 2009 
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och med att barnen kommer hem senare på dagen och istället vistas mer i 
hemmets närmiljö. Fritidsaktiviteterna förändras därmed på lite olika sätt. Då 
upplevs den egna orten tråkigare, ”här är mer dött nu”, i och med att aktivite-
ter läggs ner och utbudet på orten minskar. Även åldern hos barnen kan spela 
in, de har blivit äldre, vilket kan påverka vad de vill syssla med på fritiden. 
Även att föräldrarna får ställa upp med mer skjuts till och från skolan kan ha 
inverkan på deras skjutsbenägenhet till fritidsaktiviteter. I och med att skolan 
är ett överordnat projekt, kan det innebära att skjutsning till fritidsaktiviteter 
inte prioriteras i samma utsträckning längre.   

Rörelser mellan öar? 
Barns rörelsemönster präglas av de platser de vistas på. Platserna ligger ut-
spridda likt öar i samhället och barnens rörelsemönster blir att färdas mellan 
de olika öarna.663 För vissa barn är gränsen mellan öarna tydligare definie-
rade, exempelvis barn som tillbringar sin fritid på vuxenledda organiserade 
aktiviteter, för andra barn är gränserna mer utsuddade, exempelvis barn som 
tillbringar sin fritid främst i det egna hemmet.  

Det egna hemmet är en central och betydelsefull plats i barnens vardag.664 
Där tillbringar de mycket tid. Hemmet återkommer i barnens berättelser, 
men även i sociokulturella föreställningar om hemmets vikt.665  Samtliga 
barn i min studie har utgått från sitt eget, nära släktingars och kompisars hem 
och skolans lokalisering när de ritat sina kartor och beskrivit rörelsemönster 
och avstånd. Barnens kunskapsbyggande om platser är likt att bygga pussel. 
Man har kunskap om de platser, öarna, man vistas på och på sikt bygger man 
kanske ihop pusslet, bit för bit. Från början kan barn välja att promenera en 
längre sträcka för att hitta fram till ett mål. När de förvärvat mer rumslig 
kunskap om området, kan de ändra sin gångväg till att bli kortare och på sikt 
även lära känna genvägar. Den rumsliga kunskapen byggs steg för steg, med 
början nära den egna bostaden och den utvidgas genom att man vistas i och 
utforskar sin omgivning och lär känna platser.666 Den rumsliga kompetensen 
är socialt betingad och baseras på personliga erfarenheter eller genom att 
barnet fått berättat för sig om platser. När barn pratar om platser tillsammans 
med andra barn produceras en kollektiv kunskap om exempelvis var en arg 
hund bor.667 

Rörelsemönstret visar hur barns vardagsliv och handlingsutrymme är or-
ganiserat. Barnen i min studie markerade kännedom om flest platser samt 

663 Zeiher 2003  
664 Christensen 2003 sid. 33 
665 Rasmussen 2004 
666 Christensen 2003 sid. 21-23 
667 Christensen 2003  
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platser för sociala relationer i nära anslutning till det egna hemmet.668 Orter-
na i närheten av det egna hemmet beskrivs som dem man känner mest till om 
och där man vistas mest. Det är tydligt att de rumsliga och sociala avstånden 
är intimt förknippade och avgörande för den sociala och den rumsliga ut-
formningen av vardagslivet (se figur 33).  

 
Figur 33. Karta över socialt nätverk för ett barn hemmahörande i Asbyskolans före 
detta upptagningsområde. 

De nya klasskamraterna träffas endast i skolan och på fritiden är det de 
gamla kompisarna man leker med. Var kompisar bor, kopplat till avstånds-
bedömning, illustreras i majoriteten av barnens kartor. I figur 33 blir det 
tydligt att lokaliseringen av nya och gamla kompisar följer en känsla för vad 
som är nära och långt borta. Samtliga gamla kompisar bor inom området för 
vad som uppfattas nära. Samtliga nya kompisar upplevs bo långt bort.  

Barns handlingsutrymme är socialt, kulturellt och platsbundet och existe-
rar i ett sammanhang. Hem, skola, sociala relationer och fritidsaktiviteter är 
centrala komponenter i hur barn rör sig i vardagen. Avgörande för barns 
rörelsemönster är sociala relationer samt var man hittar. När barn går hem 
från skolan kan de forma sin förflyttning utifrån en önskan att få vara med 
kompisar och tillsammans leka och prata längs vägen.669 Detta kan innebära 
att man inte går den kortaste sträckan hem, utan promenerar efter en väg som 
känns rolig, där det finns möjlighet att leka, genom att hoppa på stenar till-
sammans med kompisar. Förflyttningen blir därmed en meningsfull social 
aktivitet, samtidigt som platser utforskas i barnens vardag.670 Även när bar-
nen i Ydre beskriver skolskjutsen är de sociala möjligheterna i fokus, både 

668 Jfr Gustafson 2011 sid. 190 
669 Christensen 2003 sid. 13 
670 Romero & Christensen 2009, Cele 2006 sid. 37 
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för dem som uppskattar skolbussens sociala dimensioner och de som upple-
ver dessa som besvärande.  

Möjligheterna för barnen att själva ta sig till målpunkter så som skola, fri-
tidsaktiviteter och umgänge styrs av plats, avstånd och tid. Att platsen för 
skolan ligger i nära anslutning till föräldrarnas arbete kan vara en resurs och 
underlätta vardagspusslet för samåkning. Andra argument, för att föräldrar 
skjutsar sina barn, är tidsbesparing och att det upplevs som smidigt. Till or-
ganiserade fritidsaktiviteter skjutsas barnen i huvudsak i bil, följt av att pro-
menera. Däremot är det fler barn som går till skolan, jämfört med att prome-
nera till fritidsaktiviteter. Även cykeln används mindre på väg till fritidsakti-
viteter, jämfört med till skolan, speciellt efter att skolorna lades ned på grund 
av längre avstånd och mindre fritid.  

Signe åker skolbuss till skolan och kommer från Rydsnäs. Hon har tidi-
gare spelat fotboll och funderar på att börja spela igen, men beskriver svå-
righeterna som kan uppstå med att inte själv kunna ta sig till och från trä-
ningen:  

 
Författaren: När du ska välja ett fotbollslag, tänker du något på var laget  
ligger. Spelar sådant någon roll? 
Signe: Ja, helst ska det vara lite nära så att man inte behöver åka så långt. 
Författaren: Vad händer om det finns fotbollsträning som ligger en bit  
bort? 
Signe: Antingen så går inte bussarna dit så att man inte kommer dit eller  
så kan inte mamma och pappa skjutsa.  
Författaren: Varför tror du inte mamma och pappa kan skjutsa? 
Signe: De kan ha möten, de kan jobba, de har inte tid.  

 
Signe har därmed inte särskilt många fotbollslag som hon kan välja att spela 
med, utifrån de kriterier hon ställer upp för resandet. Hägerstrand skriver: Ju 
större det fysiska eller tidsliga avståndet är, desto större andel av det totalt 
möjliga måste utelämnas.671 Klockslag för när organiserade aktiviteter så 
som skola och idrottsskola börjar och slutar är hörnstenar i organiseringen av 
barnens vardagsliv och ger därmed tidsrumsliga begränsningar även för de-
ras föräldrar.  

För de barn som bor i närheten av skolan finns möjlighet att själva färdas 
med cykel, alternativt promenera. Vintertid promenerar barnen mer jämfört 
med sommartid, då de cyklar i större utsträckning. Finns det tillgång till um-
gänge i den egna byn beskriver barnen att de ofta cyklar till varandra. För de 
familjer som bor på landsbygden är avstånd, tillgång till andra kommunikat-
ionssätt samt trafikerade vägar restriktioner för barnens möjlighet att själva 
koppla ihop sig med vänner och aktiviteter. En fritidsaktivitet kan exempel-
vis vara lokaliserad på andra sidan en stor väg, vilken föräldrarna inte vill att 
barnet ska korsa själv. Den trafikerade vägen begränsar därmed barnen och 

671 Hägerstrand 2009 sid. 41 
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blir ett rum som de vuxna kontrollerar. Vägen är en gräns som artikuleras av 
både föräldrar och barn och som barnen inte har tillträde till.  

Barnen blir därmed beroende av vuxna för att kunna deltaga i aktiviteter 
på andra sidan den stora vägen. Om vi ser på den rumsliga kompetensen 
utifrån begreppen ”being” och ”becoming” kan vuxenvärldens rumsliga kun-
skap vara eftersträvansvärd, ju mer självständigt rörelsemönstret är, desto 
mer vuxet upplevs barnet i sitt beteende och desto mer tillåts det röra sig på 
längre avstånd på egen hand. Avstånd, samt hur föräldrarna upplever farlig-
heten hos vägen, blir avgörande för barnens sätt att färdas.672 Många barn 
beskriver föräldrarnas diskussion kring vad de anser att ett barn i en viss 
ålder klarar av, exempelvis att från och med årskurs fem klarar barnet av att 
stå själv vid stora vägen och vänta på bussen. Barn på landsbygden är gene-
rellt friare, samt från tidigare ålder, i sitt oövervakade rörelsemönster än barn 
i städer.673 Det är dock en frihet med reservation, med tanke på att den tids-
mässiga friheten är mer begränsad än för barn bosatta i städer och tätorter, i 
och med att barn på landsbygden tillbringar mindre tid i hemmet och mer tid 
i bil eftersom skjutssträckorna är längre.674  

Malone använder uttrycket att föräldrar sveper in barnen i bubbelplast, för 
att beskriva deras begränsade rörelsemönster, till följd av att medelklassför-
äldrar i australiensiska förorter strävar efter att skydda sina barn mot dåligt 
barnanpassade miljöer. Det är främst trafikfaror och främlingar som barnen 
inte ska utsättas för. Metaforen med bubbelplast avser föräldrar som överva-
kar, skyddar och omhuldar sina barn, på bekostnad av minskad rörelsefri-
het.675 Malones resultat ligger i linje med Rasmussens, som vid studier av 
barn i Danmark kan se att de skyddas mer och mer, på bekostnad av deras 
fria tidsrumsliga rörlighet.676 Rörligheten har begränsats ytterligare genom 
skolnedläggningarna då avstånd ökat och barnen har blivit ännu mer bero-
ende av skjuts på grund av föräldrarnas tankar kring vad barnen anses klara 
av utifrån resonemang om säkerhet och trygghet. I min studie kan man se att 
föräldrarnas skyddande barnen även förekommer i landsbygdsmiljöer, där 
trafikerade vägar anses otrygga och barnen hindras från att röra sig fritt i 
bygden. Genom att bygga lekmiljöer på den egna gården skapas en känsla av 
trygghet. Skillnaden är dock att föräldrarna inte främst artikulerar säkerhets-
aspekten, utan snarare betonar vikten av att arrangera lek i nära anslutning 
till hemmet, för att undvika transporter. I min studie kan man se att det i 
huvudsak är de vuxna som talar om säkerhet och trygghet. Barnen själva 
pratar endast om trygghet för yngre barn. De anser sig inte själva vara i be-
hov av alla de säkerhetsåtgärder som föräldrarna ombesörjt. Malone knyter 

672 Fyhri & Hjorthol sid. 381 
673 Christensen 2003 sid. 25 
674 Tillberg 2001 sid. 175, 177, 208 
675 Malone 2007  
676 Rasmussen 2004 sid. 166 
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an till diskussionen om ”the backseat generation” där föräldrar och nära släk-
tingar skjutsar barnen till skola och fritidsaktiviteter.677  

Även faktorn tid påverkar barnens rörelsemönster, exempelvis när på 
dygnet man åker och hälsar på kompisar. Är det kvällstid på vintern är mörk-
ret en restriktion, som barnen beskriver som hindrande från att promenera 
själva till vänner. Antingen upplever barnen själva obehag av att promenera i 
mörkret, eller uttrycker föräldrarna en motvilja mot att barnet ska färdas 
själv i mörkret. Har inte föräldrarna möjlighet att skjutsa får barnet stanna 
hemma. En resurs som frekvent nämns i barnens vardagsbeskrivning är mor- 
och farföräldrar, som hjälper till med hämtning, lämning samt som barnvak-
ter, ofta i väntan på att fritidsaktiviteter ska börja. Resurser i form av äldre 
syskon och släktingar kan härigenom möjliggöra vardagsverksamhet som 
annars skulle begränsas av den tidsrumsliga paketstruktur som utgör famil-
jens vardagsliv. Mina resultat belägger att barnens vardagliga rörelsemönster 
har stark koppling till föräldrars och vänners rörelsemönster. Barnen blir 
inordnade i sådant som vuxna arrangerar för dem, exempelvis fritidsaktivite-
ter. Det finns därmed en dubbelhet i barnens handlingsutrymme genom att 
föräldrarna skapar rörelsefrihet samtidigt som aktiviteterna många gånger 
sker på föräldrarnas initiativ, något som kan vara såväl en resurs som en 
begränsning.  

Barnen har tydliga restriktioner i sina rörelsemönster och möjligheter till 
lek och utrymme för lek, som beror på att de är barn, exempelvis har de inte 
valfriheten att köra bil. Vilka restriktioner barn har är individuellt betingat, 
men kan även härledas till ålder, kön och kultur. Barnen beskriver sin rörel-
sefrihet och brist på denna. De beskriver de förhandlingar som sker med 
föräldrar eller busschaufförer och som påverkar deras handlingsutrymme. 
Rörelsemönstret för barnen i Ydre präglas på så sätt till stor del av ett bero-
ende av andra, för att kunna koppla sig samman med skola, fritidsaktiviteter 
och socialt umgänge. Det är i huvudsak föräldrars och närståendes skjuts-
möjligheter, tillgång till skolskjuts och kollektivtrafik som är avgörande. 
Detta visar tydligt att barns rörelser inte är individuella, självständiga eller 
oberoende av andra. Barnens agens kommer till utttryck i deras rörelsemöns-
ter. Möjligheten till skjuts av föräldrar ökar barnens handlingsutrymme och 
är en resurs, för att komma i kontakt med kamrater som bor i andra byar. På 
samma sätt är föräldrarnas vardagspussel, som ibland hindrar skjutsar, en 
restriktion som snävar in vidden i deras prisma. Vid dessa tillfällen är barnen 
hänvisade till att gå eller cykla för att kunna leka med kamrater i närområdet, 
alternativt umgås via sociala medier.   

I och med skolnedläggningarna har barnens rörelsemönster förändrats i 
två olika riktningar. Dels kommer de hem senare från skolan och är tröttare, 
därför ägnas mer fritid åt aktiviteter i anslutning till hemmets omgivning. 
Dels tillbringar en del av barnen mer tid på längre avstånd från hemmet, 

677 Jfr Mikkelsen & Christensen 2009 
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detta gäller de barn som har skaffat nya vänner bosatta i andra delar av 
kommunen, som man träffar på fritiden liksom de barn som ägnar sig åt nya 
aktiviteter.  

Färdas till skolan 
När gruppintervjuerna med barn genomfördes, färdades några av dem som 
tidigare gått i Asbyskolan, men som nu tillhörde Ydreskolans upptagnings-
område, till skolan med mindre bussar som hämtade eleverna i anslutning till 
hemmet. Denna transport benämns skolskjuts, alternativt skolbuss, av bar-
nen. Läsåret efteråt, när eleverna börjat i femte klass och de enskilda inter-
vjuerna ägde rum, färdades barnen till skolan med kollektivtrafik, som bar-
nen benämner linjebuss. De elever som tidigare gick i Asbyskolan och som 
tillhörde Hestraskolans upptagningsområde, började direkt åka med linjebuss 
från stora vägen, alternativt blev de skjutsade till skolan av föräldrar. Föräld-
rarna har stort inflytande och bestämmer i stort sett över hur barnet ska fär-
das till och från skolan.678 Sonja beskriver förändringen som ägt rum:  

 
Sonja: När man börjar femman så får man börja åka linjebuss. 
Författaren: Vad åkte du med före femman? 
Sonja: Då åker man skolskjuts från Asby vid gamla skolan och sen så 
lämnade de av här vid Grabe.  
Författaren: Var kliver du på nu? 
Sonja: Vid busshållplatsen där i Asby och sen från kurvan i Österbymo  
går vi till skolan. 
Författaren: Vad är bättre? 
Sonja: Jag tycker det var lite bättre att åka skolbuss, för då behövde man  
inte hålla reda på busskortet och så måste man inte ta och skynda sig  
massor. 
Författaren: Varför måste man skynda sig när man åker med linjebussen? 
Sonja: För skolbussen då räknade de alltid så att alla är med och så. Så de  
väntar. Linjebussen får man gå till själv. 

 
Barnen beskriver hur färdsättet till skolan har förändrats, både på grund av 
att de har blivit äldre och därmed får åka med linjebussen, men även på 
grund av förändringen i skolortens lokalisering. Resan till och från skolan 
kännetecknas av många barn som fragmenterad, likt vuxna som åker kollek-
tivtrafik beskriver de bussresor med exempelvis bussbyten, väntan på buss-
hållplatser och promenad till och från bussen som följd.679 Det här sättet att 
färdas är det enda möjliga för barnen, i och med att de är hänvisade till kol-
lektivtrafik och skolskjutsarnas villkor för att det obligatoriska projektet ”att 
gå i skolan” skall kunna vara möjligt att genomföra. 

678 Fuscco m.fl 2012 
679 Friberg 2008 sid. 74-75 
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Ett sätt som många av barnen färdas med är cykel. Några av pojkarna är 
mycket förtjusta i att cykla med trickcyklar, vanliga cyklar och sparkcyklar. 
De färdas på det här sättet till kompisar och förr även till skolan. När grab-
barna träffas på fritiden brukar de vara flera tillsammans, som är ute och 
cyklar. Märta färdas till skolan genom att cykla till busshållplatsen, där kli-
ver hon på skolbussen. Dock beskriver Märta att hon numer får gå och lägga 
sig tidigare på kvällarna, eftersom hon måste kliva upp tidigare, då skolbus-
sen kommer tidigare än när hon åkte med bussen till skolan i Asby. Flertalet 
barn som tidigare gått i byskolorna, nämner förändringen i att kliva upp tidi-
gare på morgonen som en effekt av att de bytt till en skolort längre bort från 
hemmet. Monika, Mirjam och Madeleine kliver alla tre upp tidigare på mor-
gonen, för att hinna med skolbussen:  

 
Monika: Jag måste gå upp tidigare och jag gillar inte det. Bussen går ju  
ganska tidigt för att man ska komma i tid. 
Mirjam: Man måste ju gå och lägga sig tidigare på kvällen nu när man  
stiger upp tidigare och det är ju inte så kul. 
Författaren: Kom förändringen när ni bytte skola? 
Mirjam: Ja, det var ju inte så långt att åka för att komma i tid till den 
gamla skolan. Men nu måste jag gå upp tidigare för att hinna till den nya  
skolan i tid.  

 
Förändrade tider för skolskjutsen påverkar på så sätt inte bara barnen utan 
även deras föräldrar. Ingen av flickorna är förtjust i att resa längre till skolan 
eller att kliva upp tidigare på morgonen. De förändrade morgonrutinerna 
sätter även avtryck i barnens kartbilder. När Stina ska sätta ut sin tumme ner 
på sin kartbild tvekar hon en stund, därefter placerar hon ut den på Öster-
bymo. Hon motiverar sitt val med att det är jobbigt med de tidigare morg-
narna som skolsammanslagningarna har medfört. Resorna till och från sko-
lan innebär stress, för att hinna med bussar till och från skolan, något som 
barn hemmahörande i Österbymo inte behövde fundera på.680 I sin beskriv-
ning av transporter visar Friberg på komplexiteten i bussresor, där de å ena 
sidan kan upplevas påfrestande och skapa trötthet, å andra sidan rolig och 
avslappnande. Hur resan upplevs beror på bussresans karaktär och de per-
sonliga preferenserna.681 

Att kliva upp tidigare och resa längre kopplar flertalet barn ihop med att 
de numera känner sig tröttare. Marie beskriver att tröttheten har ökat sen hon 
slutade i Rydsnässkolan:  

Jag blir lite trött av att åka fram och tillbaka. En gång somnade jag på 
bussen och det vill jag inte göra igen. Ibland är det jättesvårt att hålla sig 
vaken. 

680 Garpelin 2003 sid. 395, 396 
681 Friberg 2008 sid. 72 
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Att åka till skolan tidigare på morgonen och komma hem senare på efter-
middagen innebär att elevernas totala skoldag blir längre än när de gick i 
byskolorna. Mirjam reflekterar kring detta: Det finns mindre tid nu att umgås 
med kompisar. Även Monika beskriver effekter av förändrade skoltider: Jag 
har ju en häst och hinner inte vara med honom lika mycket längre. Sen tar 
det mycket längre tid att åka hem från skolan för vi lämnar av många fler 
barn på vägen och det är mycket längre att åka. Genom Mirjams och Moni-
kas beskrivningar blir det tydligt att den utökade restiden har inverkat på 
fritidsaktiviteter i och med att de kommer hem senare på eftermiddagen, 
samt måste åka tidigare från hemmet på morgonen.  

Även Sixten, som åker skolbuss, beskriver hur skolnedläggningen har på-
verkat hans färdsätt till skolan. Likt flertalet av barnen beskriver Sixten hur 
han upplever att sträckan mellan hans hem och Österbymo skiljer sig bero-
ende på färdsätt och frekvens: 

 
Författaren: Kan du beskriva skillnaden hur du färdas till skolan nu mot 
förr när du gick skola i Asby? 
Sixten: I början tyckte jag det var långt att åka men sen började jag känna 
 igen vägen och då blev det inte så långt. 
Författaren: Hur är det att åka buss idag då? 
Sixten: Nu när jag åker linjebuss så känns det väldigt kort men när jag 
åker bil så känns det på något sätt längre. 
Författaren: Hur kommer det sig tror du? 
Sixten: Ja, i bussen har man ju kompisar man pratar med och har kul. I  
bilen så vilar man ju och har inte så mycket att göra när man inte har 
kompisar, det är mest tråkiga saker man gör.  
 

Att ha roligt eller inte är någonting som de flesta barnen berör i sin beskriv-
ning av restid och färdsätt. Barnen pratar mycket om hur ett avstånd uppfatt-
tas, medan de vuxna som intervjuats talar om hur långt ett avstånd är i kilo-
meter eller minuter. Barnen reflekterar på så sätt över känslor och upplevel-
ser, medan de vuxna i studien refererar till måttenheter som kilometer eller 
minuter vid avståndsbedömning. För eleverna från Asby och Rydsnäs har det 
skett en markant förändring i hur man färdas till och från skolan. På frågan 
vad som har förändrats sedan skolan lades ner, talar de flesta barnen om 
förändrad resväg och ökat avstånd mellan hem och skola. Vardagen består 
av stationer, öar, där platser med olika aktivitetsändamål binds samman, 
baserat på vägnät och transportsätt. Bussresan till och från skolan kan ses 
som en station som barnen befinner sig på mellan hemmet och skolan.682 Hur 
tiden förlöper på och mellan öarna illustreras i individbanor och visar hur tid 
och rum är sammanlänkade i form av händelsekedjor.683 

682 Jfr Garpelin 2003 sid. 395-396, Zeiher 2003, Rasmussen 2004 
683 Friberg 2008 sid. 62-63 
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Genom att applicera de Hägerstrandska begreppen avfjärmning684 och 
förbiseende685 på barnens resonemang, efter att de har börjat vistas på andra 
platser regelbundet, har deras uppfattning om platser förändrats, så har även 
föreställningen om avstånd. Genom avfjärmning upplevs inte längre den nya 
skolorten avlägsen, utan närliggande efter förändringar i skolorternas lokali-
sering. Österbymo anses ligga mycket närmare hemmet än det gjorde tidi-
gare. Förut har Österbymo förbisetts, då det inte har varit en ort som varit 
viktig i barnens vardag. Nu när de går i skolan där har de blivit varse orten, 
som därmed fått en ny betydelsefull funktion.  

Skolbussen som social mötesplats  
I en studie av ungdomars informella mötesplatser i Norge beskriver Lægran 
bensinstationer och Internetcaféer som technospaces. Utifrån Læagrans defi-
nition:..spaces produced in an intersection of human interaction and techno-
logy686 kan skolbussen definieras som ett lokalt technospace. Waaras definit-
ion av technospace bygger vidare på Lægran men betonar även att ett lokalt 
technospace är en möjlighet för barnen att umgås utan närmare insyn från 
vuxna, barns platser.687 En viss insyn har vuxna på skolbussen i Ydre i form 
av busschauffören och om vuxna medresenärer finns på skolbussen eller 
linjebussen.688 Barnen beskriver dock själva hur de kontrollerar utrymmet i 
bussen, men chauffören sätter gränser när han hör att de blir för högljudda. 
Märta från en by utanför Rydsnäs beskriver:  

Ja det är väl okej att åka buss, bara att det är lite skrikigt och man blir liksom 
trött. Det är lite skönare att åka från Rydsnäs till byn i den lilla bussen för då 
får man använda mobilen och man får prata för att i den stora bussen får vi 
typ inte prata och skrika och skratta för mycket så att det blir överdrivet, men 
om man skrattar lite lågt så får man ju göra det, men sen får man skratta hur 
högt man vill i lilla bussen när vi kör från Rydsnäs till byn. Fast vi åker ju 
inte direkt till byn utan vi åker ju runt till olika platser så att vi kan lämna av 
de andra barnen med.  

Att få tillträde till skolbussen är formellt reglerat genom skolupptagningsom-
rådenas utformning, samt vid vilken busshållplats man har behörighet att 
kliva av och på bussen. Inne i bussen existerar däremot en informell struktur, 
där barnens sociala aktörskap manifesteras och utanförskap synliggörs. 

684 Avfjärmning syftar till att man inte reflekterar kring vad man gör, och varför man gör som 
man gör vilket har sin grund i rutinartade handlingar i vardagen där man slutat lägga märke 
till vissa delar och handlingar. 
685 Förbiseende innebär att sådant som är närvarande runt omkring oss men som inte uppfatt-
tas, eller inte upplevs relevant i stunden därmed förbises eller tas för givet. Det kan ses som 
att det är hål i pusslet, vilket leder till att detaljer faller utanför medvetandet. 
686 Lægran 2002 sid. 158 
687 Waara 2011 sid. 127 
688 Garpelin 2003 sid. 395 
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Skolbussen fyller dels en teknisk logistisk funktion, där barnen fraktas från 
punkt A till B, men den fyller även en social funktion, vilken gestaltas i bar-
nens berättelser. Det sociala rummet skapas av aktörerna och värderas olika, 
några barn ser resan som socialt påfrestande och andra barn uppskattar möj-
ligheterna. Linus berättar; i bussen har man kompisar man pratar med och 
har kul. Vidare blir busskuren vid skolan en förlängning av technospacet 
skolbussen och är en samlingspunkt där barnen står och väntar, samtidigt 
som de pratar med kompisar. En skillnad mot i Lægrans exempel med ben-
sinstationer och internetcaféer är att skolbussen inte är ett val som barnet 
gör, utan det styrs av var skola och hem är lokaliserade. Interaktionen är 
därmed begränsad. Å andra sidan beskriver flera barn att de får åka bil med 
föräldrarna om de vill, men de väljer hellre att åka skolbuss, de attraheras av 
skolbussens sociala miljö och deltager där frivilligt. Det finns dock exempel 
på motsatsen, där barn upplever skolbussen som socialt påfrestande. Mårten 
säger att det ibland är trångt på bussen och han upplever problem: Ibland när 
man går på bussen och det inte finns några platser och det finns bara en 
plats bredvid tonåringarna. Man de låter en inte sitta där så ofta. Men om 
man får det är det ju bredvid sådana man inte känner.  

Skolbussen gör det möjligt för barnen att möta andra barn, som inte går i 
samma klass. Några flickor nämner att de lärt känna nya kompisar genom 
skolbussen. I och med att utrymmet är begränsat, blir dock interaktionen 
mellan barnen begränsad, det finns ett maximala antal barn som kan sitta 
bredvid varandra och som kan åka med samma skolbuss.  

Skolbussen har även strukturer och regler som barnen anpassar sig till. 
När barnen gick i byskolan färdades de till skolan med en liten buss, som 
hade andra regler än den stora bussen, som kör eleverna till Ydreskolan i 
Österbymo. Några barn reser nu med båda typerna av buss, först med den 
stora bussen och sen från Rydsnäs eller Asby centrum till närliggande byar 
med en liten. Barnen är väl medvetna om skillnaderna i regelverket och för-
håller sig till detta. Strukturerna påverkar barnens beskrivningar av platserna 
för förflyttningar d.v.s. färdsätt. Eftersom barnen fått längre resor till skolan 
tillbringar de mer tid på skolbussen och färden har därmed fått ökad bety-
delse efter att skolorna lades ned. 

Träffa kompisar kräver planering 
Att det finns kompisar att tillgå i närområdet är en viktig aspekt för barns 
organisering av sitt vardagsliv och var barnen tillbringar sin fritid är bero-
ende av var kompisar är bosatta.689 I vilken utsträckning barnen träffar kom-
pisar, som bor i andra delar av kommunen, beror till stor del på föräldrarnas 
möjlighet och vilja att skjutsa. Detta innebär även en konsekvens för föräld-

689 van der Burgt 2006 sid. 162, 187 

 211 

                               



rarna, som behöver supplera med skjuts i större utsträckning än tidigare. De 
fysiska avstånden gör på så sätt avtryck i familjernas vardagsliv.  

Likt Sofia beskriver majoriteten av barnen att det finns en motvilja hos 
föräldrarna att skjutsa längre sträckor: Ibland är pappa inte lika glad att köra 
när det är lite längre för ibland har han mycket annat som han måste hinna 
med. De flesta barn beskriver att skjutsning tar tid för föräldrarna och de har 
insikt i att det kan vara svårt för föräldrarna att hinna med allt i vardagspuss-
let. Mårten tycker att hans föräldrar är ganska trötta på att skjutsa och att de 
helst ser att han umgås med vänner som bor i närheten av hemmet, så att 
skjutssträckorna minimeras. Barnen är generellt medvetna om föräldrarnas 
pendling till och från arbetet och ser möjligheter att samordna besök hos 
vänner i anslutning till föräldrarnas arbetstider. Daniel från Asby beskriver 
hur han har fått nya kompisar från Österbymo och Rydsnäs och om han vill 
hälsa på någon kompis efter skolan underlättas detta av att hans mamma 
jobbar i närheten av Rydsnäs och han strävar då efter att samordna färden 
med mammans arbetspendling.  

När jag frågar Sigrid om det spelar någon roll var kompisar bor när man 
ska träffas svarar hon: Ja det blir inte att man så ofta leker med dem som bor 
jättelångt borta som typ Per, det tar ju väldigt länge att åka till honom så då 
blir det ju inte att man leker så ofta. Per är en ny klasskamrat som Sigrid lärt 
känna när skolorna slogs samman. När jag frågar vidare hur hon gör om hon 
vill leka med Per svarar Sigrid: Jag följer väl med honom hem med bussen 
på vardagar och på helger så får mamma skjutsa mig. Men när inte mamma 
och pappa har tid att skjutsa, då blir det att man leker med kompisar som 
bor lite närmare, som jag kan gå till själv. I Sigrids beskrivning blir det tyd-
ligt att hon är beroende av andras hjälp för att kunna träffa vänner på längre 
avstånd, antingen genom skolskjutsen eller genom föräldrars försorg. Att åka 
hem med en kompis med skolbussen kräver dock planering, vilket Mirjam 
och Monika beskriver:  

 
Mirjam: Ibland vill inte busschauffören att man tar med någon för det blir 
 för mycket barn i bussen och sen så glömmer man ta med sig lapp till  
chauffören och då får hon inte åka med.  
Författaren: Vad är det för lapp? 
Mirjam: Det är föräldrarna som skriver och man måste säga till och så att  
det går bra att hon följer med på bussen. 
Monika: Det behövde man inte om man åkte med den andra bussen förr  
när vi gick i Asby. 
Mirjam: Nej för det fanns mycket lediga platser i den bussen.  
Författaren: När ska lappen lämnas? 
Mirjam: Man måste säga till dagen innan och bestämma dagen innan att 
 hon ska åka med.  

 
Även Mikkelsens & Christensens studie av 10-13 åriga barn bosatta i föror-
ter till Köpenhamn visar att barnen tvingas planera i förväg med vem och var 
man ska träffas. Bland barnen i stadsmiljön skedde planeringen främst för att 
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föräldrar skulle ha kontroll över dem och deras aktiviteter. För planeringen 
bland barnen på landsbygden, gällde det i huvudsak att planera färdsätt för 
att kunna träffa kompisar.690 Barnen i Ydre beskriver avsaknaden av sponta-
nitet i sina möten med kompisar, när skolbussen används som färdmedel och 
om lapp från föräldrar krävs dagen innan, för att kompisen skall få åka med 
bussen.  

Skoldagens tider, tillsammans med tiden för organiserade fritidsaktivite-
ter, styr umgänget. Många dagar finns det inte tid för barnen att umgås spon-
tant med andra barn efter skoldagens slut. Skoldagens tider styr umgängets 
tidspassning. Merparten av barnen knyter samman tid för lek med skoldagen, 
genom att man färdas hem till varandra i anslutning till skoldagens slut. Det 
förekommer även att man först färdas hem till en kompis, för att därefter 
färdas vidare till gemensamma fritidsaktiviteter. Skolan blir på så sätt ett 
socialt nav i barnens vardag och ett nav i den fysiska miljön i form av vägnä-
tets utformning och avstånd. När barnen ska träffas och leka styr man det 
främst till dagar när man har möjlighet att få skjuts eller möjlighet att åka 
skolbuss. De sociala sammanhangen, skolan och de fysiska miljöerna, bildar 
tillsammans en helhet, som sätter ramarna för barnens vardagsliv.  

Många av barnen beskriver att de skulle kunna färdas till kompisar på 
egen hand, men detta är någonting som i praktiken inte görs i särskilt stor 
utsträckning, undantaget är barn som bor mycket nära varandra inne i byar-
na, utan det är skolbuss och föräldrars skjuts som dominerar.  En bidragande 
faktor är att barnen ofta färdas hem till varandra direkt efter skolan med 
skolbussen och därför har de ingen cykel med sig. En annan orsak till bar-
nens begränsade självständighet beträffande färdsätt, är föräldrars oro för att 
låta dem färdas själva. 

Barnens kartbilder fyllde en funktion som sociala nätverkskartor i och 
med att de ritade in de individer som hade betydelse för dem i deras vardag. 
Genom kartbilderna blev den rumsliga utbredningen av barnens nätverk 
tydlig.  Även frekvensen för barnens sociala umgänge, med utgångspunkt 
från skolan, tydliggjordes. Barns sociala relationer kan förändras över tid, 
bland annat beroende på att man kommit i kontakt med nya kamrater och 
inte umgås lika mycket med de tidigare vännerna. Ser man barn som aktörer, 
är de per automatik sociala, eftersom de agerar tillsammans med andra barn. 
Kartbilderna visar barns sociala nätverk, där det görs tydligt med vem man 
tillbringade tid under skoltid respektive efter skoltid.  

Barnens berättelser om nya platser, som de kommit i kontakt med genom 
de nya klasskamraterna, visar att byarna ses som en familjär omgivning, då 
kompisar bor där och synen på bygden förändrats. Genom nya erfarenheter 
har kunskapen om bygden därmed ökat i omfång efter det att skolorna slogs 
samman och känslor för nya platser skapats.691 

690 Mikkelsen & Christensen 2009 
691 Jfr van der Burgt 2008, Lee & Abbott 2009 sid. 203-204 
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Avståndsbedömning i vardagens väv 
Att barnen kan uttrycka sina personliga upplevelser av platser är avhängigt 
att de har erfarenheter från dessa platser. van der Burgt och Cele beskriver 
hur barns rumsliga kompetenser skapas genom erfarenheter av platser, situ-
ationer och människor.  De argumenterar för att den rumsliga kompetensen 
förvärvas främst via erfarenheter, inte via kronologisk ålder.692 Kartorna 
visar hur barnen konstruerar platser och tillskriver dessa meningar. Upple-
velser av platser beskrivs, utöver via socialt umgänge, genom aktiviteter som 
barnen kopplar samman med platser, exempelvis erfarenheter av att åka ski-
dor i Asbys slalombacke, eller någonting visuellt eller auditivt man noterat, 
som fontänen i Tranås centrum, som många av barnen beskriver som vacker 
att se på och trevlig att lyssna till.693 

Lee och Abbott beskriver att sambandet mellan hur barn uppfattar platser 
hänger samman med de aktiviteter och sociala kontakter som äger rum.694 Vi 
kan se hur barn i både Österbymo och Asby har skapat platser där de träffas 
för att cykla, en plats som vuxenvärlden använder dagtid till parkeringsplats.  
Barnen har med sig plastflaskor eller stenar som de använder som gränser 
och hinder för att skapa cykelbanor. Platsen benämns av barnen ”cykelba-
nan”.  

För att kunna se hur barnens rumsliga handlingsutrymmen produceras be-
hövs tillgång till deras beskrivningar av platser, exempelvis av informella 
lekplatser. van der Burgt använder uttrycket ”creating space” för att beskriva 
hur barn använder offentliga rum för sådant ändamål som de inte var tänkta 
för.695 Platser kan därför fylla en annan mening för barn än för vuxna, baserat 
på användning, behov och intresse. 

När barnen byggde sin personliga kartbild placerade de ut namnlappar för 
orterna Rydsnäs, Eksjö, Tranås, Hestra, Asby, Linköping och Kisa. På kartan 
fanns lappen för Österbymo fastsatt i mitten. På samma sätt som i Gustaf-
sons kartövning om platsuppfattning markerade barnen lättast flest platser i 
nära anslutning till det egna hemmet.696 Samtliga barn började med att pla-
cera ut lappar för de orter som låg närmast deras hem eller orter de beskrev 
stark anknytning till, exempelvis där mormor och morfar bodde eller där de 
gått i skola.  

När de sista lapparna placerades ut, visade däremot en klar majoritet av 
barnen osäkerhet och tveksamhet. Osäkerheten gällde såväl platsernas loka-
lisering, eftersom barnen sällan eller aldrig hade vistats där, som att flera 
barn hade svårigheter att associera en plats med någonting, då den kändes 
främmande och obekant. När barnen inte hade kunskap om en plats, besk-

692 van der Burgt & Cele 2014 
693 Bartos 2013 beskriver hur barn använder flera sinnen i beskrivning av platser  
694 Lee & Ebbott 2009 
695 van der Burgt & Gustafson 2013 
696 Gustafson 2011 sid. 190 
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revs den generellt som någonting främmande, belägen långt bort och den 
fick av majoriteten av symbolen ”tummen ner”697. När jag frågar Sara varför 
hon valde att ge tummen ner till Kisa svarar hon: För jag vet ingenting om 
Kisa och känner ingen från Kisa. Det här visar hur tiden som tillbringas på 
en plats är sammanlänkad med känslor av hemmahörande, eller brist på 
hemmahörande, samt med sociala kontakter.698 Det som finns nära hemmet, 
där barnen tillbringar sin tid var det självklara, det de kände mest till om, 
hade mest kunskap om och var mest positivt inställda till. Platser som barnen 
ogillade ligger vanligtvis utanför det egna bostadsområdet och barnen hade 
inte någon personlig relation till dem. Undantaget är om det finns någonting 
konkret och avgränsat, exempelvis ett gathörn som upplevs som farligt.699 
Några få av barnen i studien har valt att placera sin tumme ner i bostadens 
omgivning och de har beskrivit en specifik plats som de önskar skulle för-
ändras till det bättre. Flera barn beskriver att de kanske hade placerat ut sin 
tumme på en annan plats om de ritat sin karta innan skolorna lades ned med 
motiveringen att det var fler platser som var främmande då.  

Tidsrumsliga avstånd 
Barnen i min studie kopplar samman fysiska avstånd med tid när de beskri-
ver avstånd. Om avståndet mäts i tid blir det givetvis en skillnad beroende på 
om man går till fots, cyklar eller åker bil. Barn som rör sig genom att cykla, 
springa eller gå har även en mer detaljerad kunskap om platser, jämfört med 
barn som åker bil och upplever miljön genom en bilruta.700 Detta var även 
tydligt för barnen i Ydre, då deras sätt att färdas var avgörande för beskriv-
ningarna av vägen till och från skolan. De utgår från det subjektiva, hur ett 
avstånd känns, när de beskriver avstånd.  

I barnens berättelser återkommer resonemang kring avstånd för att för-
klara och motivera de val som görs, varför man väljer att träffa en kompis 
som bor nära eller längre bort på vardagar eller helger. Hur långt ett avstånd 
upplevs, kan bero på hur långt det är i meter eller tidsåtgången att färdas 
mellan punkt A och B.  

När barnen beskriver förändrad uppfattning av avstånd i tid och rum efter 
att skolorna lades ned är det i huvudsak tre faktorer som är avgörande; fre-
kvensen, färdsättet och hur roligt eller tråkigt de har under färden.  

Avståndsbedömning kopplad till frekvens 
Som nämnts var Rydsnäs var en ort som majoriteten av barnen från Asby 
beskriver att de inte hade för vana att besöka innan skolorna slogs samman, 

697 Barnen fick en bild på en tumme upp och en tumme ner som de fick placera ut varhelst de 
önskade på kartbilden.  
698 Jfr van der Burgt 2008, Lee & Abbott 2009 sid. 203-204 
699 van der Burgt 2006 sid. 157 
700 Fuscco m.fl 2012 
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utan endast åkte förbi på väg till Eksjö. Nu har många av Asbybarnen kom-
pisar i Rydsnäs, som därmed fått en annan innebörd, vilket i sin tur påverkat 
barnens avståndsbedömning. Simon från Asby beskriver platser utifrån de 
aktiviteter som äger rum och reflekterar kring vad han tycker är nära och 
långt borta:  
 

Författaren: Har du fått en förändrad bild av vad som är nära och långt 
borta sedan du bytte skola? 
Simon: Innan tyckte jag det var ganska långt till Rydsnäs och Österbymo. 
Men när jag åker så mycket till skolan i Österbymo så har det gått över. 
Man tycker inte det är långt för man känner igen vägen så bra. 
Författaren: Kan du förklara på vilket sätt du har kommit närmare till Ös-
terbymo och Rydsnäs sedan skolorna slogs ihop? 
Simon: Först var vi här (pekar på Asby) och sen åkte vi hit (pekar på Ös-
terbymo) och sen har vi skolavslutning här (pekar på Rydsnäs), så vi åker 
häremellan väldigt ofta (pekar på vägen mellan Asby och Österbymo). 
Och nu har jag ju kompisar här och skolavslutningen också (pekar på 
Rydsnäs). 
 

Beskrivningen av avstånd hänger därmed nära samman med det färdsätt och 
de sträckor man har vana av att färdas i vardagen samt utifrån det etablerade 
vägnätet. Barnen beskriver hur sträckor de har som vana att färdas tenderar 
att vara kortare än sträckor de inte har rutiner kring. Sigvard från Asby sva-
rar på frågan om Eksjö är en plats som känns nära eller långt borta: Det är, 
ja jag har ju åkt där rätt ofta till sjukhuset så jag tycker det är rätt nära för 
man vet ju hur vägen går ungefär för man har åkt så många gånger, men de 
första gångerna var det ju långt bort. Att färdas en sträcka frekvent i varda-
gen samt kunskap om vägen blir betydelsefulla faktorer för barnens av-
ståndsbedömning. Något barn uttrycker dock motsatsen, att sträckor som 
man har rutin att färdas kring känns längre, för man vet hur vägen ser ut, en 
okänd väg är mer spännande och då går tiden fortare och sträckan känns 
kortare. 

Avståndsbedömning kopplad till färdsätt 
Sigrid har tidigare gått i skola i Asby och hon har placerat Österbymo utan-
för cirkeln för vad som känns nära, det vill säga att hon tycker att Österbymo 
ligger långt borta, vilket hon uppger att hon inte gjorde innan skolorna slogs 
samman. Sigrid reflekterar kring skollokaliseringens och färdsättets påver-
kan på hennes avståndsbedömning Att färdas med skolbussen är en betydel-
sefull faktor för barnens avståndsbedömning. På Sigrids kartbild är Öster-
bymo placerat längre bort från hennes hem än Tranås. Fysiskt ligger Sigrids 
hem på ungefär samma avstånd till de båda orterna: Sigrid förklarar sin be-
dömning av avstånden:  
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Ja det känns som om Österbymo ligger längre bort för varje gång vi åker så 
stannar vi många gånger med bussen, så det tar längre tid. Så det känns alltid 
som om det är längre till Österbymo. Men till Tranås åker jag med bil och då 
stannar vi ingenting så det känns lite närmare.  

 
Flertalet barn hänvisar likt Sigrid till färdsättet och rutiner kring det för hur 
de bedömer avstånd och påverkar uppfattningen om platser och lokalisering. 
Ökad tidsåtgång gör att barnen bedömer avstånd vara längre. Det gemen-
samma är att eleverna förhåller sig till det förändrade avståndet, kopplat till 
färdsätt och tidsåtgång, vilket kommer till uttryck i en förändrad kartbild 
samt i resonemanget kring kartbilden. Ofta ställer eleverna erfarenheterna 
från skolbussen mot att färdas i personbil. Skolbussen stannar ofta vilket tar 
längre tid och därmed anser man, som i Sigrids fall, att Österbymo ligger 
längre bort än när man färdades i bil. Att bussen stannar ofta kan innebära att 
sträckan får fler referenspunkter och därför uppfattas längre.701 

Avståndsbedömning kopplad till en rolig eller tråkig resa 
I barnens beskrivningar av avstånd uttrycker de hur roligt eller tråkigt de har 
och hur fort eller långsamt tiden går, beroende på vad de gör eller vilket 
sällskap de har: Tiden går långsamt när man åker bil och sitter och tittar ut 
genom bilrutan på en tråkig väg, eller tiden går fortare när man åker buss 
med kompisar och har roligt. De sociala aspekterna, interaktionen, uppmärk-
sammas av barn och är viktiga med respektive färdsätt.702 

Tiden känns inte linjär utan snarare uppgiftsbaserad. I barnens beskriv-
ningar blir det tydligt att de ofta saknar tidsangivelser för hur aktiviteter 
hänger samman, de ser främst hur tiden omfattas av aktiviteter kopplade till 
färdsättet. Hur tiden känns påverkar i hög grad barnens erfarenheter, vardag-
liga val och ställningstagande. Den upplevda tiden är inte mindre betydelse-
full än klocktiden för barnen. 

Skolan som exkluderande miljö 
Att det finns en schism mellan Asby och Hestra kom tydligt fram vid inter-
vjuerna med barnen. De beskriver situationer i skolan och skolbussen där 
glåpord, snöbollskrig och ignorans är en del av avståndstagandet till barn 
hemmahörande i Hestra. Motviljan mot Hestra märks dels i en kritisk be-
skrivning av Hestraskolans miljö, hur omklädningsrummen och skolgården 
ser ut. Dels tillskrivs barnen från Hestra negativa egenskaper. Det finns dock 
en skillnad i hur de intervjuade flickorna och pojkarna uttrycker sig om 
Hestrabarnen.  Flickorna från Asby beskriver Hestrabarnen som kaxiga och 
med en attityd av att veta mest, medan Asbybarnen är snällare och ödmju-

701 Saddala m.fl. 1980 
702 Fuscco m.fl. 2012 
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kare. Pojkarna beskriver däremot Hestrabarnen som rädda och mesiga me-
dan Asbybarnen är stöddigare och tuffare. Barnens föreställningar präglas av 
stereotypiska schablonbilder av hur flickor och pojkar bör vara.  

Schismen med Hestra har rötter bakåt i tiden och barnen som har stora-
syskon beskriver hur även de har exempelvis brukat säga ”Bu för Hestra”. 
Mikael och Mårten förklarar:  

 
Mikael: Det är så att det pågår en kamp mellan Asby och Hestra kan man 
säga. 
Författaren: Har det alltid funnits kamp mellan Asby och Hestra? 
Mårten: Ja nästan alltid, det var så när min brorsa gick på skolan också. 
Mikael: Ja det har varit så ända från när man gick förskolan i alla fall. 
Författaren: Varför är det en kamp? 
Mikael: Det är för att Hestrabarnen gillar inte oss och vi gillar inte dem. 
Författaren: Varför inte? 
Mikael: Det vet jag faktiskt inte. 
Mårten: För att vi är bättre (skrattar och sätter höger arm upp i luften och  
med knuten näve och hög röst) Asby är bäst! 

 
Att åka buss tillsammans med Hestrabarnen är inte konfliktfritt. Barnen från 
Asby talar om Hestrabarnen som "de". Wilma beskriver bussresan: Idag 
kommer de, alla Hestrabarnen och åka med våran buss hem och då ska DE 
(betonar) sitta där och ta våra platser. Då blir det ganska trångt och en del 
måste sitta bredvid Hestrabarnen. Majoriteten barn beskriver att de helst inte 
sitter bredvid barnen från Hestra, utan helst bredvid sina kompisar och om 
det inte finns ledig plats, sitter man hellre bredvid något barn som man inte 
känner men som inte härstammar från Hestra. Morgan och Mikael förklarar 
irritationen som uppstår i samband med skolskjutsen:  

 
Morgan: När de åker så blir det ju jättetrångt i bussen 
Mikael: Och sen kommer de jämt före oss till busshållplatsen så då  
kommer vi jättelångt bak i ledet. 
Morgan: Det borde vara vi som står före 
Mikael: Ja för de är ju bara och hälsar på oss bara 

 
Trots att Hestra är större till invånarantal än Asby beskrivs Hestra genomgå-
ende av samtliga barn som litet och tråkigt. De barn som brukar vara i Hestra 
för besök hos släktingar eller fotbollsträning har en annan bild av bygden 
och där är inte schismen lika uttalad, dock kvarstår att det finns en skillnad i 
personliga egenskaper och uppförande. Även barn från Rydsnäs uttrycker en 
ovilja mot Hestra och Hestrabarnen men inte i samma utsträckning som bar-
nen hemmahörande i Asby.  

Däremot beskriver flera av barnen att stridigheterna och bråken med Hest-
rabarnen, när de besökte Asbyskolan för undervisning i slöjd och musik, 
mattades av i samband med att skolnedläggningsbeskedet kom. Flera barn 
kan inte svara på frågan om orsaken till detta, men Mårten säger att de tro-
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ligtvis blev så ledsna när de fick veta att Asbyskolan skulle läggas ner att de 
inte orkade hålla på och bråka. Det är möjligt att de vuxna har påverkat bar-
nen, dels gällande attityden till Hestra men även gällande känslor kring ned-
läggningsbeslutet. 

Sammanfattning  
Intervjuerna med barn genomsyras av en syn på att barn helst skall vistas i 
den lokala omgivningen, som föräldrarna tycker är trygg. Det finns restrikt-
ioner i närområdet som föräldrarna har satt som gränser för barnen, såsom 
trafikerade vägar. Det finns därmed en mikrogeografisk kulturell syn på 
barns rumsliga kompetens, vilket i sin tur påverkar deras (o)fria rörelse-
mönster i vardagen, där de inte har någon stor mobilitet och valfrihet själva. 
Genom att barnen främst rör sig fritt i närområdet, har det lett till att de har 
en intim känsla och kunskap om det som ligger nära. I barnens berättelser 
framkommer det att de kan sin bygd mycket väl, de leker i skogen och hittar 
efter stigar.   

Vilken delaktighet och frihet barnen har är direkt kopplad till den kompe-
tens de vuxna anser att barnen har, utifrån ålder och inte erfarenhet. Det här 
framkom i både föräldrarnas och barnens beskrivningar av att man från en 
viss ålder anses kompetent nog att klara av att färdas själv med linjebuss 
eller med cykel över stora vägen. När barnen beskriver sitt vardagsliv genom 
att peka och berätta utifrån sina kartbilder kan man se att alla aktiviteter sker 
på en plats vid en viss tidpunkt och hur barnen rör sig mellan dessa tidsrums-
liga punkter. Det finns en viss flexibilitet i vardagen och det gäller främst 
lekar som inte är organiserade.  

Att byta skola kan förstås från samt till vilken skola man kommer.703 För-
ändringar som skolsammanslagningarna har lett till är tydliga i barnens var-
dagsliv. Såväl barn från de nedlagda skolorna, som barn från den kvarva-
rande skolan i Österbymo har påverkats genom nya och fler klasskamrater. 
För samtliga barn bor de gamla kompisarna närmare än de nya. Efter skol-
nedläggningarna har det lokala umgänget reducerats och därmed antalet 
lekkamrater på fritiden speciellt i annan ålder eftersom man inte längre um-
gås på raster. Likt Kvalsund kan jag se att barnens rastaktiviteter präglas av 
antal elever på skolgården.704 Färre barn på skolan leder till högre social in-
teraktion med mer ålders- och könsöverskridande umgänge både på raster 
och också fritiden.705 Den fysiska miljön på den stora skolans skolgård och 
dess regelverk begränsas barnens rumsliga och sociala frihet att själva välja 
var de vill leka på raster, samt med vem de vill leka och har betydelse för 

703 Kvalsund 2000 
704 Kvalsund 2004 
705 Kvalsund 2000 
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barnens aktiviteter och platsuppfattning. För vissa barn har byskolan varit en 
social restriktion genom det begränsade utbudet av lekkamrater med gemen-
samma fritidsintressen. Betydelsen av digitala media har ökat för att kunna 
upprätthålla kontakten med nya och gamla kompisar. 

Barnens beskrivningar av byskolans uppskattade umgänge över ålders-
grupper skiljer sig från Sundells forskning som visar att elever i åldersblan-
dade klasser helst umgås med jämnåriga.706 Resultaten kan dock stämma 
överens beroende på att Sundell låtit barnen lista sina tre närmsta vänner. I 
min studie har barnen fått räkna upp hur många vänner de önskar. Om jag 
hade begränsat antalet hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut. Ytterli-
gare en svårighet att dra paralleller mellan studierna är att Sundell fokuserar 
främst på ålderssammansättning, inte på gruppstorlek. I mitt fall är det svårt 
att separera dessa parametrar i och med att de hänger nära samman i barnens 
beskrivningar av byskolorna.  

Resvägen till och från skolan har förändrats för barnen från byskolorna, 
många har fått en totalt sett förlängd skoldag, med utökade restider inräk-
nade.  Förändringarna har i sin tur påverkat elevernas upplevelse av avstånd 
utifrån frekvens, färdsätt och hur roligt eller tråkigt de har under färden, vil-
ket i sin tur påverkar hur avstånd illustreras på kartbilderna. De färdas efter 
andra vägar än tidigare, när de nu ska ta sig till skolan i Österbymo. De barn 
som tidigare gick i Ydreskolan har ingen ny färdväg till skolan, men genom 
nya klasskamrater påverkas deras umgänge, vilket i sin tur påverkar deras 
syn på plats och kunskap om klasskamraternas bostadsorter runt om i kom-
munen. Det sociala umgänget tar sig därigenom rumsliga uttryck. För att 
färdas längre sträckor krävs mer planering än innan skolorna lades ned, ge-
nom föräldrarnas skjutshjälp eller medgivande av busschaufför. Skolbussen 
ses av barnen som en social arena som har fått en ökad betydelse efter skol-
nedläggningarna eftersom fler barn åker med samma buss och man tillbring-
ar längre tid på bussen. Den långvariga motsättningen mellan Asby och 
Hestra minskade i omgång när nedläggningsbeskedet kom för att därefter 
åter blossa upp vid gemensamma skolskjutsresor.  

Barnen har fått ytterligare platser att förhålla sig till. Skolortens lokali-
sering och de nya klasskamraternas bostadsmönster ger därmed inte endast 
nya erfarenheter av platser, utan påverkar också barnens avståndsbedöm-
ning. Om, samt hur ofta, barnen besöker en plats har följaktligen betydelse 
för deras uppfattning om Ydre kommun. Det är tydligt att de rumsliga och 
sociala avstånden är intimt förknippade med barnens vardagsliv och den 
sociala och rumsliga utformningen av vardagslivet. Både det faktiska av-
ståndet och det upplevda påverkar barnens syn på bygden och känslor för 
platser som har påverkats av skolnedläggningarna.  

Barnen exemplifierar såväl fördelar som nackdelar med en stor skola. De 
flesta av barnen i min studie skulle inte vilja återgå till byskolornas litenhet 

706 Sundell 2002 sid. 36-37 
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då de värdesätter den stora skolans sociala möjligheter. Däremot betonar 
barnen tryggheten att gå i en liten skola för yngre barn. Nackdelar som besk-
rivs är trötthet, huvudvärk och mindre ork till annat efter skoldagens slut. 
Härav drar föräldrarna gränser för barnens deltagande i aktiviteter, sovtider 
och umgänge med kompisar på kvällarna. Fritiden ägnas därför mer i hem-
met och i sällskap med husdjur. Nedläggningarna har även inneburit ökade 
avstånd till aktiviteter som man kommit i kontakt med genom de nya klass-
kamraterna och för dessa barn har tiden i hemmet minskat.  

I nedläggningsförfarandet beskriver barnen sig som exkluderade och non-
chalerade. De fick inte utrymme att vara medskapare av platser eller delakt-
iga i formandet av skolväsendets organisering och man missade ett tillfälle 
att ge barnen erfarenhet av och kunskap kring hur ett demokratiskt samhälle 
fungerar där barns kompetens tillvaratas.  
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11. Rumsliga och sociala förändringar vid 
skolnedläggningar  

En av kulturgeografins uppgifter är att beskriva rumsliga förändringsförlopp. 
Förändringarna i det samhälle jag studerat är komplexa och jag har inte kun-
nat överblicka samtliga delmoment samtidigt som det är svårt att veta när 
förändringar i sociala nätverk, rörelsemönster och fritidsaktiviteter börjar 
och slutar. Efter det att samtliga intervjuer färdigställts stannar dessutom inte 
tiden, utan processerna fortsätter. Studien bör därför ses som ett försök till 
genomlysning av en process. Jag har analyserat vad som skett i barns och 
barnfamiljers vardagsliv och den påverkan skolnedläggningar kan generera i 
en bygd, för dess invånare, vardagsliv och känsla för platser.  

Barnen och barnfamiljerna är bundna till att anpassa sig till den skolverk-
samhet som finns tillgänglig eller till att flytta. Resultaten av min studie ger 
en bild av de konkreta förändringar som skolnedläggningarna har gett upp-
hov till för familjerna. På frågan om vardagslivet har förändrats är svaret ja. 
Vissa effekter var omedelbara medan andra långsiktiga. Omedelbara effekter 
är ändrade skoltider, friställd personal, förändrade skolupptagningsområden, 
fler elever i klasserna, längre ressträckor och tomma skolbyggnader. Effekter 
som kan vara direkta och/eller långsiktiga rör sociala mönster bland elever 
och föräldrar, färre organiserade fritidsaktiviteter i byarna där skolorna lagts 
ner, förändrad känsla för bygden och en successiv utarmning av landsbyg-
den.  

Nedläggning av byskolor 
Platser har fått en ny innebörd och ett nytt innehåll i Ydre. Barnens skolmiljö 
har försämrats både inomhus och utomhus utifrån deras egna och föräldrar-
nas beskrivningar, men har förbättrats utifrån tjänstemäns och politikers 
beskrivningar som deltagit i min studie. Hur man ser på skola och skolmiljö 
är med andra ord avhängigt vem som tillfrågas och vad personen i sin tur 
relaterar skolors värde till. Det finns även skillnader mellan hur barn och 
vuxna talade om skola och skolnedläggningar. Resultatet från min studie 
visar att intervjupersonernas resonemang kring för- och nackdelar med större 
respektive mindre skolor baseras på två skilda, men sammankopplade, 
aspekter av skolans funktion. De pedagogiska fördelarna betonades av både 
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barn och vuxna med en liten skolenhet medan de sociala möjligheterna ses 
främst i större skolor.  

När föräldrarna talade om skolnedläggningarna var utgångspunkterna 
främst utifrån klassrumssituationen, lokalerna och skolans betydelse för lo-
kalsamhället. När barnen talade om skolnedläggningar var främst raster, det 
sociala utbudet och skolskjutsar i fokus. Utifrån barnens perspektiv är inte 
ett utökat umgänge likställt med vad som sker på fritiden, det räcker med att 
det som sker inom ramen för skoldagen. Man kan således se att förändring 
av skolväsendets lokalisering har olika innebörd för individer. Även gällande 
förändrade skolskjutsar finns det skillnader och likheter i de aspekter föräld-
rarna och barnen talar om. Föräldrarna betonar säkerhet. Barnen å andra 
sidan betonar de sociala aspekterna med skolbussen. Båda grupperna betonar 
längre restid men ur två olika aspekter: dels att längre restid innebär tidigare 
avfärd från hemmet, något som barnen tycker på påfrestande då de måste 
kliva upp tidigare på morgonen. Dels lägre restid, något som föräldrarna ser 
som problematiskt då barnens totala skoldag blir längre. Båda grupperna 
nämner högre ljudvolym som leder till trötthet. Att barnen befinner sig i 
skola på längre avstånd från hemmet är någonting som endast föräldrarna 
problematiserar genom argument kring närhet och trygghet, barnens diskuss-
ion kring längre avstånd till skolan är i huvudsak kopplat till färdsättet. 

Konsekvenserna av en samhällsförändring påverkar hur platsen används, 
upplevs och därmed invånarnas uppfattning om hembygden. Förlusten av två 
byskolor, i byar med oro för bygdens överlevnad, ses som allvarlig av samt-
liga intervjuade bybor. Intervjupersonernas beskrivningar slår fast att det är 
fler än eleverna som drabbas av förändringar vid skolnedläggningar. När 
byskolan läggs ner förändras invånarnas vardagsliv, platsanvändning, rö-
relse- och sociala mönster. En effekt av nedläggningen blir, på sikt, föränd-
rad känsla för lokalsamhället (se figur 34).  
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Figur 34. Konsekvenser av nedläggningar av byskolor  

Sociala mönster 
Att lektillfällena minskat i antalet och byskolorna lagts ner påverkar även 
lokalsamhället, då barnens närvaro genererat en känsla av liv och rörelse. 
Skolan har på många sätt varit en samlingspunkt för sociala nätverk. Ett 
konkret exempel på förändring i de sociala mönstren för föräldrarna till barn 
i Asby och Rydsnäs är minskad kontakt med andra föräldrar i byn. Föräld-
rarna närvarar inte längre samtidigt på en och samma plats. Individbanorna 
och familjernas vardagsbeskrivningar har visat, som Hägerstrand uttrycker 
det, hur människor flyttas, likt ting, mellan platser.707   

Effekter av skolnedläggningarna, som anses positiva, är att barnen fått fler 
klasskamrater och möjlighet till ett större socialt umgänge, något som beto-
nas både av barnen själva och av föräldrarna. En negativ effekt har blivit 
längre skoldagar. Merparten av föräldrarna beskriver sina barn som tröttare, i 
och med en stojigare skolmiljö och längre skoldagar, vilket även har påver-
kat barnens möjligheten till lek med kompisar och därför nekar föräldrarna 
ofta barnen lek under veckorna. Den spontana leken har på så sätt påverkats 
av barnens sociala kontaktnät, som har fått en större rumslig spännvidd. Yt-
terligare en förändring för människors vardagsliv och lokalsamhällen gäller 
sociala mönster. Innan nedläggningarna gick barnen i skola samt lekte med 
kompisar i den egna byn eller socknen. Byskolan gav barnen en lokal för-
ankring, då de vistades ute på skolgården tillsammans med andra barn i 
blandad ålder från bygden. I och med att de nya klasskompisarna är hemma-
hörande utanför socknen vistas barnen från Asby och Rydsnäs numera mer 
utanför den egna byn än tidigare. Barnens sociala kontaktnät har därmed 
spridits utanför socknen och leken har blir mer tidsbestämd än tidigare, fått 

707 Carlestam 1991 sid. 12 
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en förändrad karaktär och begränsats av nya restriktioner. Familjerna skapar 
nya rutiner som konstituerar vardagen. Det som inte blir av, blir havererade 
projekt och andra sammanhang aktualiseras.  

De faktorer som skolchefen argumenterade för gällande nedläggningarna, 
exempelvis lokalkostnader och personalnedskärningar, är någonting annat än 
det mikrogeografiska som barnen talar om, exempelvis ett dike som lutar 
illa. Det finns dock en gemensam nämnare och det är att nedläggningarna 
lett till större sociala möjligheter men med större rumslig spridning. Utifrån 
barnens perspektiv kan man se att det fanns mer personliga relationer i bys-
kolan, exempelvis mattanten som många av barnen från Asbyskolan saknar. 
Avsaknaden av den lilla och tysta matsalen i Asby med en mattant som 
skötte allt, kan ses ett uttryck för barnens mikrogeografier, som tilltalat dem. 
Byskolan har genererat en social närhet till andra invånare, både barn och 
vuxna, i bygden och byborna får en social och rumslig tillhörighet. Även 
övriga bybor har barnen kommit i kontakt med dels då de vistats i lokalsam-
hället vid undervisningsmoment, i anslutning till skoldagen men även när 
man bjudit in till föreställningar på skolan när publik önskats. Byskolan har 
bidragit till att bygga nätverk i lokalsamhället, vilket visar att den är mer än 
en plats för utbildning. De givna exemplen i min avhandling visar på bysko-
lans funktion som en viktig, rumsligt förankrad, mötesplats samt hur invå-
nare, skola och lokalsamhälle relaterar till varandra.  

Rörelsemönster 
Genom illustrationer av individbanor kan man se hur familjerna agerar som 
en enhet och hur de pusslar för att få ihop vardagen att gå ihop i tid och rum. 
Familjerna har byggt nya rutiner utifrån den kommunala service som finns 
tillgänglig. Var och när familjemedlemmar är i skolan, respektive på arbetet, 
påverkar tydligt deras rörelsemönster. Det krävs att det finns någon form av 
samordnande i tid och rum för att man ska kunna ha en något så när dräglig 
tillvaro. Annars blir det allt för mycket av tidskrävande skjutsresor och bo-
staden blir endast en plats för sömn. Byskolans vara eller icke vara påverkar 
därmed hur man utformar sin vardag. Skolan är ett nav i människors vardag, 
platsen där en del av vardagslivet utspelar sig. Beroende på personliga in-
tressen, möjlighet till sammankoppling och fysiska avstånd beslutar famil-
jerna vilka projekt som är överordnade. Det är därmed tydligt att det finns 
packningsproblem i vardagslivets organisation och många gånger är det svårt 
att få in allt man önskar i vardagen såväl rumsligt som tidsmässigt.708  

Genom att synliggöra vardagliga aktivitetsmönster blir byskolans funkt-
ion tydlig och man ser hur den samspelar med hur familjen organiserar sin 
vardag. Vardagen är inte bara det som försiggår hemma, utan även att binda 
ihop hemmet med platser för vardagliga aktiviteter exempelvis hur barnen 

708 Carlestam och Solbe 1991 sid. 14, Hägerstrand 1991 sid. 138 
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färdas till och från skolan. Vardagens rutiner präglas av bundenhet till tider 
och platser för skola och arbete. Såväl uppgiftsbaserad tid (för barnen) som 
linjär tid (för de vuxna) är betydelsefulla faktorer för förståelse, attityder och 
kunskap om platser och avstånd och präglar hur individerna ser på sin var-
dagstillvaro. Exempelvis hur lång tid barnen upplever att deras färd till och 
från skolan tar.  

Flertalet intervjupersoner beskriver att, i och med att skjutsresorna ökat, 
hämmar det familjen från spontana bilkrävande aktiviteter, då man känner att 
man kör allt för mycket bil redan, något som även barnen har i åtanke när de 
planerar sin fritid. De känner sig inte lika fria, vilket tidigare varit ett upp-
skattat värde med landsbygdsboendet, utan har blivit mer bundna till tider 
och platser för hämtning och lämning. Fördelen med att bo i närheten av 
släktingar har däremot förstärkts, då dessa kan hjälpa till med skjutsresor, 
barnpassning och matlagning. I barnfamiljernas vardagsliv är vardagspusslet 
centralt. Mor- och farföräldrar är en resurs i många av familjernas vardag 
och det har varit en smidig lösning för barnfamiljerna när barnen kunnat gå 
hem till släktingarna bosatta i lokalsamhällena i anslutning till skoldagen. 
Denna hjälp har nu förändrats och kräver bilskjuts i större utsträckning än 
tidigare. Synen på hembygden samt tidigare uppskattade värden i lands-
bygdsmiljön, har förändrats efter nedläggningarna. Samtidigt har bilen en 
begränsning i körtid och kostnad och ur barnens perspektiv krävs att någon 
vuxen kan köra bilen.  

Min studie visar att barnens förlängda skoldag innebär att de är låsta till 
skolmiljön längre, vilket innebär att den tid de har kvar i sitt handlingsut-
rymme är den tid som återstår för barnen och deras familjer att förfoga över. 
Familjerna lever i en inrutad vardag, där man transporterar sig mellan olika 
platser och/eller aktiviteter likt öar i landskapet. Men att transportera sig tar 
tid. Avstånd kan kännas långa eller korta beroende på ändamålet med en 
färd, när en plats ska nyttjas, hur ofta samt av vem. Ett exempel är att famil-
jerna inte vill att de yngre barnen går i grundskolan i Österbymo. Man tycker 
att det är för långt till skolan. Resan till och från skolan tar för mycket tid i 
anspråk och elevernas skoldag blir allt för lång. Däremot är det inte något 
hinder för föräldrarna att själva arbeta i Österbymo, med de pendlingsresor 
det medför.  Avståndet och tiden att resa känns längre och mer påfrestande 
för barn än för föräldrarna, därför finns en utbredd ovilja att låta barnen 
pendla till Ydreskolan i Österbymo. Förhållningssättet till plats och avstånd 
är därmed även knutet till livscykeln. Hur långt vi uppfattar att ett avstånd är 
har att göra med dels det fysiska avståndet, dels det upplevda. Att bo på en 
plats ställs därmed i relation till avståndet till omgivande platser. Begreppet 
plats innefattar på så sätt även relationer till andra platser.709  

För att nu återgå till frågan om avståndsresonemang som förändrats till 
följd av skolnedläggningar kan man se att det skiljer sig mellan barn och 

709 Massey 2001 
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vuxna i den här studien. De vuxna relaterar förändringen till skjutsresor, oro 
för barnens välbefinnande, att barnen befinner sig längre bort från lokalsam-
hället och därmed även längre bort från föräldrarna, om någonting akut 
skulle uppstå. Med ökade avstånd ökar sårbarheten och man är mindre flexi-
bel till exempel om barnet har ett inbokat besök på vårdcentralen eller om 
man glömt badkläderna hemma. Barnen å sin sida relaterar de förändrade 
avstånden till kompisar, att kliva upp tidigare på morgonen och förändrade 
skolskjutsar. Dock känns även vardagen krångligare i och med ökade av-
stånd i såväl tid som rum, vilket i sin tur innebär mer tid för att åka buss, 
köra bil och mer av pusslande för att få vardagens tidsschema att gå ihop.  

Resultatet av studien visar dock variationer i familjernas sammanhang 
och rutiner vilket leder till olika konsekvenser och förhållningssätt. Barnens 
förlängda restider till och från skolan påverkar föräldrarnas tidspussel. Grän-
serna för tidrummet har förändrats och nya tidskonflikter har uppstått, vilket 
innebär att man måste prioritera vid val av aktiviteter. Valen som barnen och 
föräldrarna tvingas göra ger konsekvenser. Vid en förändring, som skolned-
läggningar, ställs människor inför beslut om vilka projekt som är överord-
nade i deras vardag. Genom att vissa projekt har havererat, har andra projekt 
aktualiserats. I exemplet med familjen Hultquist leder detta till konsekvenser 
för mamman Hillevi, dels vart och när hon skall skjutsa sina döttrar, dels 
inkomstbortfall då Kompiskul var en del av hennes förvärvsarbete. 

Jag tycker att det är av vikt att reflektera kring hur mycket transportarbete 
som maximalt kan, eller bör, införlivas i vardagen inom gränsen för en dräg-
lig tillvaro och för att det fortfarande skall kunna vara möjligt att ta del av de 
resurser som finns bundna i hemmets omgivning exempelvis fiske, bygga 
kojor och vara med sina husdjur. Ju längre avstånd, ju mer tid går åt till för-
flyttningar när omkokaliserinar sker. Genom IKT kan dock aktiviteter ske i 
hemmet som tidigare krävde förflyttningar och rumsligt bundna restriktioner 
är inte längre hinder för sociala skeenden och möjligheter.710  

Vardagsrutiner och aktivitetsmönster 
Att människor agerar utifrån sina erfarenheter och värderingar, i olika grader 
av samordnad verksamhet som kan hejda eller påskynda flöden, postulerar 
Hägerstrand.711 Som exempel har man i Ydre haft planer på att starta frisko-
lor i Asby och Rydsnäs. Friskoletableringarna kan ses som långsiktiga pro-
jekt för att bevara skolverksamhet och en önskan om att förhindra utarmning 
av lokalsamhällena. Familjerna har tvingats anpassa sin vardag efter den nya 
skolorten, eftersom alla aktiviteter inte längre ryms i tidrummet.  

710 Se Vilhelmsson 2002 sid. 65-67 för diskussion om hur villkoren för rumslig stationäritet 
respektive rörlighet har förändrats genom IKT-användning.  
711 Hägerstrand 1993 sid 34 
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Det handlingsutrymme som står till buds är fullt av restriktioner, som har 
sin grund i den tillgängliga tiden eftersom individens val är alltid begränsade 
i tid och rum. För föräldrarnas handlingsmönster innebär det att de låter egna 
intressen stå tillbaka tills barnen blir större och kan sköta sina aktiviteter 
själva. Detta gäller i samtliga familjer. Resultaten av min studie visar att 
skolväsendets rumsliga förändring har lett till förändringar i vardagslivet för 
barnen och familjerna, exempelvis genom att kliva upp tidigare på morgo-
nen. Vad föräldrarna får försaka är högst individuellt, men studien indikerar 
att det är föräldrarnas egen tid, främst mammornas, som prioriteras bort. Av 
föräldrarna som deltagit i studien är det främst mammorna som har drabbats 
direkt av skolnedläggningarna i och med att de i högre grad ombesörjer tran-
porter till skola och fritidsaktiviteter. Detta kan ses genom att mammornas 
individbanor ändras i större utsträckning, de går ner i arbetstid och stressar 
för att hinna med vardagens måsten i form av omvårdnad av barnen. Det 
visar sig även i familjernas maktbalanser, vilket kan ha kommit att påverka 
resultatet, då pappor uttalade sig i högre grad vid familjeintervjuerna genom 
att flertalet mammor tystnade när papporna började tala. Detta visas även i 
maktbalanser mellan åldrar där barnen inte kom till tals i samma utsträck-
ning som de vuxna vid familjeintervjuerna.  

I min analys av barnens och barnfamiljernas berättelser om skolnedlägg-
ningarnas konsekvenser av vardagslivet har vikten av att se individerna i sitt 
sammanhang712 varit centralt. Sammanhangen har visat att olika individer har 
olika räckvidd och därmed olika individuella möjligheter att kunna deltaga i 
aktiviteter. Genom att föra samman aktivitetsprogram med prisma kan man 
illustrera individers sammanhang utifrån både mental och fysisk räckvidd (se 
figur 35). Ett prisma visar en individs maximala tidsrumsliga räckvidd. När 
jag sätter in prismat i aktivitetsprogrammet kan även intentioner och känslor 
komma till uttryck och därigenom kan man förstå att farhågorna inför och 
efter att skolorna lades ned inte nödvändigtvis behöver vara detsamma. Hur 
individerna i en familj går tillväga för att hitta nya sätt att förhålla sig till sitt 
vardagsliv när byskolor läggs ner och den tidsrumsliga organiseringen för-
ändras kan ses genom aktivitetsprogrammen. Nya rutiner kommer till, några 
förändras och andra kvarstår, baserat på vardagspusslets framgång och miss-
tag. Irritation uppstår när planerna och utfallet inte stämmer överens. När 
familjerna har hittat nya rutiner som fungerar, minskar irritationen och var-
dagen löper på. Förändringen upplevdes därmed som mest påfrestande precis 
innan, under och efter att den ägde rum. Aktivitetsprogrammet visar hur 
kontinuerliga processer till följd av tidigare aktivitetsmönster och reflektion-
er ger avtryck i intentioner och framtida individbanor. I min studie kan jag se 
hur den fysiska miljön och människans vardagliga aktiviteter samverkar med 
den fysiska räckvidden och implikationerna av politiska beslut i form av att 
lägga ned två byskolor.  

712 Hägerstrand 1991 sid. 133 

 228 

                               



 

Figur 35. Aktivitetsprogram i kombination med prisma. 

Aktivitetsprogrammet i kombination med prisma, som illustreras av ett av-
gränsat öppet område713, kan även illustrera hur den enskilda individens upp-
fattning om räckvidd som ligger till grund för hur vardagen organiseras och 
för att förstå barnens ändrade val av fritidsaktiviteter efter att skolorna lades 
ned. Som exempel hade en flicka i min studie möjlighet att deltaga i basket-
träning men valde att inte göra det eftersom det inte var ambitionen, bland 
annat på grund av upplevelse av avstånd och att hon redan färdades nog 
mycket i vardagen till följd av skolnedläggningarna. Det kan även vara så att 
hon uppfattade att prismat hade större vidd (se prismat i övre vänstra rutan i 
figur 35) än det faktiska prismat visade sig vara (se prismat i den övre högra 
rutan i figur 35). Vad man vill och tror sig kunna göra är därmed inte alltid 
genomförbart eftersom man är tvungen att förhålla sig till de fysiska restrikt-
ioner som begränsar handlingsutrymmet. Intentionerna i aktivitetsprogram-
men, den mentala världen, bygger på upplevelsen, som inte alltid stämmer 
överens med den fysiska världen. Det finns en yttre kartbild som vi är eniga 
om, som de vuxna relaterar till genom avstånd, eller klocktid, för hur långt 
det är mellan olika platser. Barnen i den här studien visar att det finns en inre 
karta som ser ut på ett annat sätt, som är individuell och som baseras på upp-
giftsbaserad tid. 

 Vidden på prismat behöver inte heller nödvändigtvis vara det tidsrum 
som ett barn nyttjar maximalt utan man kan avstå från att använda sitt möj-
liga handlingsutrymme. I min studie kan jag se att en del barn väljer att inte 
deltaga i aktiviteter fast de har möjlighet. Andra barn har fått ett bredare 
prisma än vad tidigare rutiner medgav tack vare föräldrars skjutshjälp och 
har därmed kunnat införliva aktiviteter på längre avstånd från hemmet, så 
som skytte. Att resonera och ta ställning till nya rutiner, nya aktiviteter, nya 
projekt och nya intentioner bygger på här och nu, nu-linjen, men även på det 

713 Friberg 1990 sid. 106 
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barnet och föräldrarna upplevt och genomfört tidigare, den förflutna tiden, 
något individbanan till illustrerar i den yttre världens förflutna tid tillsam-
mans med innervärldens förflutna tid. Hur vardagen organiseras beror där-
med på att det finns en inre och en yttre dimension som samspelar med nu-
linjen och framtida intentioner. Det handlar inte om att någonting är rätt eller 
fel utan det kan vara på olika sätt för olika individer, exempelvis är avfjärm-
ning högst individuell och kan exempelvis komma till uttryck i syn på av-
stånd, hur långt barnet upplever att det är möjligt att färdas inom en viss 
tidsram. Hur utfallet blir, d.v.s. den nya individbanan som gestaltas i aktivi-
tetsprogrammets övre högra ruta, styr hur en plats upplevs och med vilka 
aktiviteter en plats associeras714, både av barnet som genomför aktiviteten 
och av andra som ser aktiviteten äga rum. Utifrån barnens beskrivningar blir 
det tydligt att hur de färdas till en plats blir en del av upplevelsen och associ-
ationen till platsen. Avstånd är därmed inte endast att ta sig från punkt a till b 
utan även en del av att känna sina platser. Platser förändras likt aktivitets-
programmen kontinuerligt över tid, både den inre upplevda men även den 
fysiska i form av rörelsemönster och platsanvändning.  

På platsen där skolgångs sker kommer platsen att associeras med skola 
och ljudet av barn. Det skapar en specifik känsla för platsen och på sikt byg-
ger det en lokal identitet där skola är en del av ortens identitet.715 Skolned-
läggningsprocessen i Ydre har lett till att människors vardagsliv och deras 
aktiviteter har förändrats och det har påverkat platsen, både för de som är 
direkt drabbade av nedläggningarna men även de som inte är det, exempelvis 
genom att lokala aktiviteter fått färre anmälda barn. 

I och med att vissa av barnen i min studie har fått ett rumsligt utvidgat ak-
tivitetsrum genom fritidsaktiviteter och byte av skolort, har de fått nya ruti-
ner, erfarenheter och känslomässiga band till platser. Detta har gett effekt på 
avståndsbedömningen, genom att orter de vistas frekvent på känns närmare. 
Hur ofta man besöker en plats har därmed stor betydelse för hur långt bort 
man anser att den ligger. Utifrån barnens beskrivningar kan man se att av-
stånd handlar om att känna sin plats, att skapa sin plats och att ta plats: Till 
exempel genom att man lär känna en ny kompis och därmed börjar vistas på 
en ny ort där man är ute och leker tillsammans. När rörligheten har ökat och 
de sociala relationerna tänjts ut i rummet har nya platser involverats i varda-
gen. I aktivitetsprogrammet passeras nuet och man befinner sig i en ständig 
process, inte i en statisk tillvaro, som leder till nya och åter nya rörelser i 
tiden och rummet, som kan visa på generella förändringar som sker när bys-
kolor läggs ner. 

När man ser på barnfamiljernas individbanor blir det tydligt att skolned-
läggningar har föranlett förändringar i barnornas tidsrumsliga mönster då 
tidskonflikter har uppstått. Detta gäller inte minst barnens fritidsaktiviteter. 

714 Buttimer 1980 
715 Passi 2001, Salomonsson 1994 
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Nya kapacitetsrestriktioner har aktualiserats i och med trötthet och kopp-
lingsrestriktioner för att möjliggöra umgänge på fritiden med kompisar bo-
satta längre bort. Restriktionerna visar var gränserna för det möjliga hand-
lingsutrymmet går.  

Många av de projekt som en individ skulle vilja införliva i vardagen 
omöjliggörs, bland annat på grund av att man inte besitter den makt som 
krävs för att kunna genomdriva och kontrollera projektet mot ett specifikt 
mål, exempelvis kampen för att behålla byskolan i lokalsamhället.716 För-
mågan att besluta om byskolornas existens ligger inte hos de lokala eldsjä-
larna, eller inom de aktiviteter som sker i byskolan, utan i kommunhuvudor-
ten och genom val till kommunfullmäktige. 

Platsanvändning i lokalsamhällena 
Att vardagen fungerar för barnfamiljer är beroende av att barnomsorgen 
fungerar och finns tillgänglig. Nedläggningen av byskolorna i Asby och 
Rydsnäs har påverkat vilka aktiviteter som äger rum, men även var aktivite-
terna sker. För skolbarnen i Hestra innebär det att de inte längre använder 
Asby som undervisningsmiljö och barnen som nu börjar skolan i Hestra, 
kommer inte att associera Asby med idrottslektioner och de känslor som 
förknippas med dessa. Asby kan därigenom reduceras till att bli en plats man 
endast passerar med skolbussen på väg till och från Österbymo.  

Det finns även en utbredd oro bland intervjupersonerna att befolkningen 
inte kommer att vistas i bycentrum i samma utsträckning som tidigare, något 
som kan komma att påverka kundunderlagen i de lokala butikerna. Många 
bybor har därför kämpat för att bevara skolorna, i syfte att hålla bycentrum 
levande samt med ljud av barn som leker.  

Barnen tillbringar mycket tid i skolan och miljön påverkar deras välbefin-
nande. Ett exempel är huvudvärk och trötthet som konsekvens av högre 
ljudvolym och som visar på en kapacitetsrestriktion hos barnen. Ett annat 
exempel på förändring är barnens rastaktiviteter. När den fysiska miljön 
förändras har även karaktären på barnens lekar förändrats, vilket visar att 
lekar existerar i ett platsbundet sammanhang.717 Den inramning och de förut-
sättningar som skogen erbjöd i Asby och Rydsnäs och som formar en speci-
fik dynamik i barnens lekar, kan inte återskapas på en tillrättalagd skolgård, 
utan där är det andra lekmjöligheter som aktualiseras.718 Aktiviteterna som 
sker på skolgården är en del i barnens rastprojekt och visar att aktiviteterna 
är sociala till sin karaktär, man utför fysiska moment exempelvis spelar fot-
boll och det finns en kontinuitet, man fortsätter och spelar klart fotbollsmat-

716 Lenntorp 2004 
717 Jämför Mårtensson 2004 sid. 35-36, Änggård 2012 
718 Mårtensson 2004 sid. 108-110 
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chen på nästa rast, vilket innebär att aktiviteter återkommer. Även Kearns719 

och Witten720 berör förändringar i social dynamik för både barn och föräldrar 
när byskolor läggs ner. Den fysiska platsen finns självfallet kvar, men har en 
annan funktion. Detta kan vi exempelvis se på den före detta skolgården i 
Rydsnäs, som inte längre är anpassad för barns lek på samma sätt som tidi-
gare. Staket som omgärdar fritidshemmet har försvårat för barnen att springa 
fritt samt begränsat deras möjligheter att skapa egna utomhusplatser, barns 
platser, något som kan påverka lekarnas karaktär. Innan nedläggningarna 
lekte barnen från byn ofta på skolgården i Rydsnäs kvällstid, en aktivitet som 
nu har upphört.  

Byskolan har bidragit till den trygga känslan för platsen och känslan av 
att höra till bygden, då den har varit intimt förknippad med byn. Skolor 
skapar på så sätt en platsbunden identitet. Då byskolorna och lokalsamhället 
var starkt sammankopplade ledde föräldrarnas deltagande och engagemang i 
skolans lokala aktiviteter även till ett engagemang för bygden. På så sätt 
upprätthålls upplevelsen av att bo på en levande landsbygd med barnaktivite-
ter knutna till byn. Skolan är på så sätt byns hjärta. Witten et al.721 beskriver 
skolans funktion som mötesplats, för såväl elever som föräldrar, vilken 
skapar en känsla av att tillhöra en bygd och dess gemenskap. Att förlora 
skolan blir därför en form av identitetsförlust. För de personer som vill lägga 
ner, är betydelsen av byskolan en annan. De tycker nedläggningen leder till 
någonting bättre. För dem har byskolan representerat isolering, små grupper 
och social utsatthet. Oavsett hur invånarna tagit ställning i skolnedläggnings-
frågan, kan minskad koppling till lokalsamhället, dess historia och kultur 
konstateras.  Detta kan i sin tur förändra invånarnas känsla för platsen. Lo-
kalsamhället, byskolan och invånarna har alla bidragit till hur byarna Asby 
och Rydsnäs uppfattas. Tar man bort byskolorna förändras lokalsamhället 
och därmed förändras även känslan för platsen över tid. Varken barn, besö-
kare eller framtida invånare kommer att associera byn med skola eller skol-
gång. Det är även troligt att barnen som inte längre går i skola i byn, får en 
vagare uppfattning om bygdens historia och hur det var förr när den lokala 
särpräglingen saknas. Däremot är det möjligt att de får mer kunskap om 
andra delar av kommunen, som inte byskolan möjliggjorde.  

Hur man ser på platsen beror med andra ord på vems perspektiv som in-
tas722, om man ser på Asby och Rydsnäs från ett inifrånperspektiv eller uti-
från. Genom förändringen av perspektiv kan platser förstås utifrån det för-
loppet som har ägt rum och som har påverkat synen på bygden. Förlopp vi-
sar även maktstrukturer mellan och på platser723, styrningsrestriktioner, som 
kan skönjas när barnen nekas tillträde till det nya fritidshemmets inhägnade 

719 Kearns m.fl. 2010 
720 Witten m. fl. 2007 
721 Witten m.fl 2001 
722 Casey 2001 
723 Massey 1991, 2001 
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utomhusmiljö eller regler för var på Ydreskolans skolgård barnen får vistas. 
Ett relationellt maktperspektiv kan även diskuteras utifrån rätten till skola i 
lokalsamhällena och visar på de styrningsrestriktioner en kommunal eko-
nomi kan innebära för barnen och barnfamiljerna när prioriteringar och val 
av skolors lokalisering görs.   

Förändrad känsla för bygden 
Sambandet mellan samhällsförändringar och lokala system är tydligt i både 
Asby och Rydsnäs genom bybornas oro för förändring i hur byarna ska upp-
fattas av såväl invånare som utomstående. Genom att vistas och delta i akti-
viteter i lokalsamhället tillskrivs platsen betydelse och skapar en känsla för 
rummet. Genom intervjupersonernas beskrivning av vardagslivet är det tyd-
ligt att lokalsamhället fylls med innehåll och betydelse utifrån de aktiviteter 
som äger rum. De elever som haft sin skolgång i byskolan i Rydsnäs kom-
mer troligtvis att i framtiden förknippa byn med bland annat skola. Kopp-
lingen skola-Rydsnäs kommer knappast att existera bland de elever från 
Rydsnässkolans gamla upptagningsområde, som haft hela sin skolgång i 
Österbymo.  Genom att aktiviteter äger rum tillskrivs platser vissa egenskap-
er men även utifrån de associationer som görs till platser och till platsens 
aktiviteter.724 

Att ha sina rötter i bygden är något som många framhåller med stolthet. 
De inflyttade är å andra sidan tydliga med att de har valt bort tätorters och 
städers svaghet för Ydres landsbygd. De bor där de bor för att de inte vill bo 
i tätbefolkade områden. Hur man ser på en plats beror på var man tidigare 
bott och vilka värden man relaterar till.  

Utifrån Egelunds725 beskrivning av landsbygdssamhällen bedömer jag att 
Asby och Rydsnäs tillhör kategorin ”levande lokala samhällen”. Däremot är 
invånarnas stora skräck att bli ett utdöende lokalt samhälle, vilket många 
befarar att skolnedläggningarna kommer att leda till. Vid uppföljande inter-
vjuer framkommer det att det livfulla i Asby har kvarstått tack vare några 
eldsjälars engagemang. Man förlitar sig inte på kommunens omsorg, utan 
kämpar vidare på egen hand. En inredningsbutik har öppnat i bycentrum där 
även ett parkprojekt har pågått. Liknande har skett i Rydsnäs där man driver 
frågan om att bygga en campingplats. På båda orterna beskrivs att nedlägg-
ningarna blev som ”en kall hand” som under första tiden efter det att sko-
lorna lades ner sänkte engagemangsnivån i bygden. Många orkade inte 
kämpa mer, ”vi gav allt vi hade och vi hade så otroligt mycket under fötterna 
men ändå räckte det inte till”, men allt eftersom tiden har gått har drivkraften 

724 Massey 1994, 2001 
725 Egelund m.fl. 2006 
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åter stärkts, dock främst i frågor utan kommunal inblandning.726 Den poli-
tiska processen som ägt rum, kan ha gett både barn och vuxna en negativ 
politisk erfarenhet och inskolning genom ett beslut som man inte förstår 
logiken i. Utifrån barnens synvinkel kan vi se att barnen blev utestängda och 
inte involverade i den förändringsprocess som skedde. Detta kan ha sin 
grund i att barn inte ses som kompetenta aktörer på grund av sin ålder, där 
synsättet kring att kompetens kommer med ålder, ”becoming”, dominerat.  

Minskad bundenhet till platsen ger enligt Witten727 en svagare känsla för 
bygden. Man kanske inte lika självklart ser sig som Asby- eller Rydsnäsbo 
utan snarare som Ydrebo på sikt. Det blir en förskjutning av tyngdpunkten, 
en förändrad skala, när invånarnas räckvidd har ökat. Barnen vistas i hem-
mets näromgivning samt på de öar som finns utspridda i landskapet, på så 
sätt byggdes deras kartbilder och uppfattning om platser. När de började 
skola längre bort förloras en del av igenkänningen i lokalsamhället och be-
kanta sammanhang. Många av de värden intervjupersonerna uppskattar med 
landsbygden är inte fysiskt bundna utan sociala aspekter, som ger rummet 
dess upplevda egenskaper, till exempel social kontroll och vetskap om vem 
barnen leker med. Den lokala vardagliga förankringen har därmed föränd-
rats, huruvida det leder till en uttunnad lokal förankring på längre sikt åter-
står att se.

Byskolan som bärare av lokal historia 
Skolorna i Asby och Rydsnäs hade sin egen historia knuten till platsen och 
med undervisning kring lokal kultur. Genom att samtliga barn i bygden 
knyts till byskolan, skapas en gemensam plattform för det lokala med kän-
nedom om hembygden. Gemenskap gestaltas även i ett historiskt samman-
hang då barn går i samma skola som mamma, mormor och mormorsmor har 
gjort. Man följer en lokal tradition, vilket skapar samhörighet med tidigare 
generationer. Byskolorna i Asby och Rydsnäs är nu nedlagda efter 150 års 
undervisning. Historien är viktig för gemenskapskänslan i bygden och de 
emotionella banden till platsen. Traditionerna i sig skapar även trygghet, 
vilket såväl Gerger728 som Skantze729 berör. Bybornas stolthet över och iden-
tifiering med bygden var starkt förankrad i byskolan, därför gav nedlägg-
ningsbesluten en så stark reaktion. Att man har kämpat ihop för bygden, ger 
en samhörighet som för byinvånarna närmare varandra. Det är möjligt att 
kampen för att behålla byskolorna blir milstolpar och uttryck för känslan av 
att bevara bygdens gemensamma historia.  

Vardagen äger rum inom vissa ramar där ett visst handlingsutrymme finns 
att tillgå och familjernas rutiner anpassas till rådande tidsrumsliga förutsätt-

726 Märta Andersson, ordförande Asby sockenföreningen intervju 2015-08-30, Bodil Udell, 
engagerad i friskoletableringarna intervju 2015-08-30 
727 Witten m.fl. 2001 
728 Torvald Gerger, intervju 2009-03-17 
729 Skantze 1999 
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ningar. Genom byskolan får invånarna en social och rumslig tillhörighet och 
förändringar i vardagslivet ger förändringar i lokala sammanhang och visar 
på platsers föränderlighet. I diskussion om känsla för plats kan inte plats och 
invånare särskiljas eftersom den fysiska platsen tillsammans med relationer, 
byskolans sociala sammanhang och samhällsstrukturer tillsammans skapar 
känslor för platser i en kontinuerligt producerande och reproducerande pro-
cess och som förankrar människor till platser.730 Byskolan kan därigenom ses 
som ett relationsnav och hur den upprätthåller en platsbunden gemenskap 
som bidrar till känslor för platsen.  

Vi och de 
Intervjupersonerna har noggrant beskrivit sin syn på Ydre som boendemiljö. 
Den bild de presenterat av landsbygden har även använts för att skapa en vi-
dem känsla mot andra boende utanför den egna socknen. Det är tydligt att 
skolnedläggningarna har spätt på en redan utbredd schism mellan byar. Även 
på Nya Zealand ledde nedläggningar till splittring mellan invånare i de drab-
bade byarna och invånare i de byar som fick behålla skolorna.731 Utifrån ett 
relationellt fokus på rum kan man förstå vi-de genom att se platsen Ydre i 
relation till andra platser, något som Massey och Harvey betonar.732 Det kny-
ter an till Hägerstrand som betonar att processer och sammanhang är av vikt 
för att förstå ett tidrum.733  

Som en del i beskrivningen av bygden och hur den förändrats, beskriver 
de vuxna hur klimatet mellan byar och socknar hårdnat, i och med kampen 
om att få behålla sina skolor. De beskrev hur rivaliteten mellan socknar för-
stärkts i och med hotet om skolnedläggning, vilket går i linje med en studie 
av Berglund som visar att lokala utvecklingsgrupper kommer till stånd vid 
hot mot bygden.734 

Intervjupersonerna framställer såväl Asby som Rydsnäs som aktiva byar, 
med ett kollektivt engagemang, där man med gemensamma krafter och stolt-
het räddat lanthandlarna. I Rydsnäs startades en ekonomisk förening för att 
bygga en ny lokal för lanthandeln. I Asby har det skett liknande insatser. 
Förra ägarna lade ner lanthandeln och en grupp bönder gick samman för att 
rädda butiken. Vid intervjuer med boende i Asby framkommer det en stolt-
het över den egna byn och förakt för de boende i Hestra, som ”inte ens klarar 
av att hålla liv i en liten matvaruaffär”. Boende i olika socknar tillskrivs 
därmed särskilda egenskaper och det finns en utbredd uppfattning om hur 
man i de olika socknarna beter sig, vad man arbetar med och har för attity-
der. Uppfattningen att man lever under ungefär samma betingelser inom det 

730 Massey 1991, Massey 1994, Passi 2001 
731 Kearns m.fl. 2010 sid. 230 
732 Massey 1994, Harvey 1990 
733 Hägerstrand 1991 sid. 133 
734 Berglund 1998 sid. 108 
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egna området, stämmer väl överens med Eks735 definition om platsbunden 
identitet. Polariseringen av vi-dem var tydlig bland annat genom gamla tale-
sätt, bland barnen genom nedsättande kommentarer på skolbussen och bråk 
på skolgården. Boende i Hestra eller Österbymo räknas inte som riktiga 
landsbygdsbor av invånarna i de övriga delarna av kommunen. Att inte vara 
landsbygdsbo ses som någonting negativt och visar på en konstruerad skill-
nad mellan landsbygd och tätort. Trots att centrala Rydsnäs klassificeras som 
tätort, definierar de boende sig själva som landsbygdsboende och det med 
stolthet. Vad som räknas som det lokala har definierats utifrån intervjuperso-
nernas föreställning om vi-dem samt en känsla av samhörighet. Gränsen 
upprätthålls med attityder och fördomar, självupplevda likheter och olikheter 
mot ”de andra”, där de andras beteende och sociala situation avviker.  

Att kommunen beslutat investera i en ny skolbyggnad i Hestra spär på 
den redan existerande splittringen mellan byarna samt skapar en känsla av att 
inte prioriteras av kommunen.  

Lokalsamhällenas framtid 
Invånarna i Asby och Rydsnäs tolkade byskolornas nedläggning som en 
dödsstöt för de lokala samhällena. Politikerna å andra sidan såg till hela 
kommunen, med ekonomin i fokus. De olika utgångspunkterna fanns, och 
det är kanske en viktig erfarenhet av min studie att när politiker kommunice-
rar beslut om förändringar, kan människor som berörs uppfatta det på ett helt 
annat sätt. Politikerna har diskuterat skolnedläggningar främst som ett eko-
nomiskt beslut, medan byborna har vardagslivet och det lokala i fokus.  

En annan aspekt av synen på lokalsamhället och hur den förändrats i och 
med skolnedläggningarna, gäller intervjupersonernas tankegångar kring 
framtiden. Det är uppenbart att en stor majoritet av intervjupersonerna kän-
ner sig mycket bekymrade för sin bygd, dess attraktivitet och överlevnad. En 
klar majoritet anser att såväl familjerna som byarna förlorar på skolnedlägg-
ningarna, samt att byskolan är viktig för att barnen som växer upp ska känna 
närhet till byn och ha kännedom om trakten och dess historia. Man vill att 
den bygd man lever i ska uppfattas som attraktiv, både av invånarna själva 
och av besökare och eventuella inflyttare. De beskriver byskolan som något 
exklusivt och säger att folk flyttar hit, för att vi har bra skolor. De känner 
även en styrka i att man vill ställa upp för sin egen bygd, och har ett starkt 
engagemang i lokala frågor. Tar du bort något så faller samhället samman, 
hävdar de. Det får utflyttningar och nedläggningar som följd.  

Enligt Amcoff736 ger skolnedläggningar inga signifikanta effekter på in- 
och utflyttning. För intervjupersonerna har det handlat om hur man uppfattar 
att bygden påverkas och oron kring framtiden. Framtidstron i byarna har 
förändrats i och med skolnedläggningarna och byengagemanget har fått sig 

735 Ek 1994 sid. 81-82 
736 Amcoff 2012 
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en knäck vilket lett till att många av invånarna har känt sig dämpade. I både 
Asby och Rydsnäs blev det svårt att få folk att engagera sig i diverse bygde-
frågor direkt efter att nedläggningarna hade genomförts och gemenskapen 
luckrades upp.  

Jag har blivit förvånad över hur snabbt reaktionen hos föräldrarna mattats 
av, ilskan dämpats och att man har anpassat sig till den nya situationen. För-
äldrarna har antingen gett upp kampen eller insett att barnen har en god och 
stimulerande skolgång i den nya stora skolan och den nya skolans inverkan 
på barnen är bra och trygg. Ytterligare en faktor som spelar in för det av-
svalnade friskoleintresset, är att familjerna nu gjort en ny avvägning, klass-
kompisar och bibehållna rutiner kan vara överordnade en eventuell lokali-
sering till byn. Kopplingar mellan plats och människa blir mycket tydliga. 
Familjerna hade föreställt sig att det skulle bli värre än det blev och vill inte 
rycka upp barnen till en ny skola igen. De väljer hellre att fortsätta med den 
nya vardagen som man lärt sig hantera. Det starka stödet för friskoleetable-
ringarna indikerar att familjernas vardag var starkt knuten till (byskolorna i) 
lokalsamhällena Asby och Rydsnäs. Oron för förändrade vardagsrutiner 
visar att vardagsliv, byskola och lokalsamhälle hänger samman.  

Skolnedläggningsprocessen 
Skolväsendets rumsliga förändring har lett till en förändrad syn på kommu-
nalpolitiska processer, bland de som ställde sig negativa till skolnedlägg-
ningarna, samt hur man upplever att politikerna värdesätter bygden och byg-
dens invånare. Under studiens gång har det blivit tydligt att sättet som politi-
kerna har hanterat nedläggningsfrågan på, har påverkat i den riktningen att 
många intervjupersoner, såväl barn som vuxna, inte har samma tilltro till 
kommunala politiker och tjänstemän som tidigare. Invånarna hade svårt att 
se någon logik i beslutet och barnen har systematiskt exkluderats från den 
politiska processen. Även uppfattning kring politikernas partiska votering, 
till förmån för sina hembyar, blev föremål för ytterligare diskussion bland 
majoriteten intervjupersoner som upplevde att skolekonomins effektivisering 
överordnades bygdens väl. Ekonomi och lokala intressen hamnar lätt i kon-
flikt med varandra vid skolnedläggningar. Så blev fallet i både Asby och 
Rydsnäs, bland annat då invånarna ansåg att skolornas kvalité inte beakta-
des, och vare sig beslutsunderlag eller konsekvensanalyser presenterades på 
ett för allmänheten begripligt sätt.  

En nedläggning ses som ett angrepp, inte bara på dem själva utan även på 
byn, de blev bestulna och många reagerade med rädsla, nu kommer vår by 
att dö ut, en ”dödsstöt”. Samtliga intervjupersoner var eniga om att bygden 
slås sönder, oavsett om de var positiva eller negativa till nedläggningarna.  

Synen på maktrelationen mellan invånare och politiker/tjänstemän är tyd-
lig i det lokala sammanhang som intervjupersonerna beskriver. Intervjuper-
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sonerna beskriver hur man svetsats samman genom oron för bygden och 
kampen för byskolornas överlevnad, något som även Berglund beskriver.737  

När kommunpolitikerna beslutar att lägga ner och flytta eleverna från den 
lilla byskolan till den stora skolan i kommunhuvudorten blir det en krock i 
synsätt mellan befolkning och kommunpolitiker. Många intervjupersoner vill 
undvika det ”rationella”, storskaliga tankesättet som förknippas med städer 
och stora tätorter. Kommunledningen i Ydre bygger å andra sidan sina eko-
nomiska kalkyler på storskalighet och möjliga besparingar. Det storskaliga 
samhället är normen och är troligtvis anledningen till att såväl byskolor som 
äldreboenden, som tidigare fanns utspridda i kommunen, har flyttats till 
kommunhuvudorten. Skolor är kommuner skyldiga att tillhandahålla och 
enligt min uppfattning bör även regelverk kring skolors rumsliga villkor, där 
staden inte bör vara norm, framgå i nationella direktiv, något som saknas i 
dagsläget. Det är komplext att bereda ett beslutsunderlag utifrån landsbyg-
dens servicebehov, där avstånd många gånger kan vara en restriktion för 
tillgänglighet.  

Intervjupersonerna har full förståelse för kommunens ekonomiska svårig-
heter som glesbygdskommun med låga skatteintäkter, däremot ställer sig 
många mycket kritiska till hur kommunpolitikerna har hanterat skolnedlägg-
ningsfrågan. Som både Witten738 och intervjufamiljerna beskriver, saknar 
många politiker och tjänstemän familjernas vardagsnära kunskap om hur 
längre skolskjutsar och logistiken kring dessa påverkar vardagslivets rutiner. 
Min åsikt är dock att de folkvalda politikerna är bosatta i bygden och därför 
kan antas ha en viss kännedom om vardaglivet på Ydres landsbygd.  

Att samhällets system och invånarnas vardagsliv har ett samband visas 
tydligt i de farhågor som intervjupersonerna beskrev som mer och mindre 
viktiga under de olika skeendena i nedläggningsprocessen. Innan var oron 
för bygdens överlevnad och skolklassernas sammanhållning i fokus. Den 
byttes ut mot vardagslivets organisation, främst logistiken kring skolskjuts-
frågor, efter nedläggningarnas genomförande. Därefter har debatten mattats 
av, kvar finns en uttalad och utbredd besvikelse över nedläggningsprocessen, 
riktad mot politiker och tjänstemän. Familjerna har dock skapat nya rutiner i 
vardagen utifrån rådande ramar i tid och rum, ramar som kommunpolitikerna 
beslutat om och som invånarna måste anpassa sig efter om de inte vill flytta.    

Avslutande diskussion 
Det är lärorikt att fånga kunskap ur vardagen. Vardagen är full av informat-
ion som kan hjälpa oss att förstå de tidsrumsliga processerna, att se förlopp 
och sammanhang. Den här studien visar svansen på en rumslig förändrings-

737 Berglund 1998 sid 108-109 
738 Torvald Gerger, intervju 2009-03-17 
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process som pågått under lång tid. Det här är det allra senaste exemplet som 
skett i bygden och man kan genom en historisk tillbakablick se att samhället 
förändras obevekligt. 

Genom studier av barn och familjer har jag kunnat se sammanhang och 
konsekvenser av vardagliga rutiner och val, samt hur plats och känsla för 
plats kan hänga ihop i tid och rum. Syftet med min studie är inte att under-
söka vilken identitet invånarna har, utan om deras känsla för platsen har 
förändrats. I min studie hade diskussionen kring platskänsla byskolans bety-
delse i centrum. Den är viktig, då människorna som bor i bygden, känner 
starkt i frågan, de identifierar byskolan med ett värde. Resultaten visar att 
invånarnas bild av byarna har förändrats. När man tar bort byskolorna går 
någonting förlorat. När skolan läggs ner tar man bort en möjlighet för indivi-
derna att deltaga och medverka i skolgång, föräldramöten eller skolavslut-
ning i byn. Aktiviteterna flyttas till en annan plats och påverkar det sociala 
rummet i bygden.739 Jag har påvisat att en byskola är av betydelse för en 
bygd, både ekonomiskt och socialt, vilket man som kommunpolitiker eller 
tjänsteman bör beakta i framtiden.   

När intervjupersonerna blickar tillbaka på skolnedläggningsprocessen är 
det flertalet som tror att många upprörda röster hade kunnat dämpas om 
kommunens utredningar för de tre nedläggningsalternativen hade presente-
rats tydligt, samt motiverats ordentligt för kommuninvånarna. Det är även 
möjligt att många inte hade tagit del av de ekonomiska underlag, som låg till 
grund för besluten och därmed tvivlar på dessa, eller tagit del och fortfarande 
tvivlar, eller tagit del och inte förstått underlagskalkylerna. Att en skola 
läggs ner leder till förändringar utöver att platsen för undervisning byts ut. 
En kraftig rumslig koncentration av barn och unga har skett till centralorten 
Österbymo, det blir därmed ett ökat flöde av elever, personal och skolskjut-
sar till kommunhuvudorten. Att saker och ting förändras blir tydligt, då 
många föräldrar beskriver upplevelsen av byskolan som någonting som alltid 
funnits där, någonting statiskt. Plötsligt försvinner byskolan och vardagen 
förändras. Byskolorna och lokalsamhällena Asby och Rydsnäs har en histo-
ria, där skolnedläggningarna som skedde år 2009 innebar en stor förändring.  
Invånarna har visat ett starkt engagemang i frågor som rör den egna bygden, 
exempelvis tar de själva ansvar för skötseln av lekplatser och anordnande av 
diverse aktiviteter. Men de har inte makten att styra skolans verksamhet. 
Restriktionerna kan ses både på ett personligt plan men även strukturellt plan 
då tillgång till platsen saknas och deltagandet i skolprojektet inte längre är 
möjligt då kontrollen över rummet saknas hos barnen och motståndarna till 
skolnedläggningarna.  

Man har försökt påverka den lokala miljön informellt, genom politiker-
samtal och demonstrationer, men även formellt genom skrivelser och frisko-
leansökningar. Att lägga ner skolorna har lett till en rumslig utveckling bland 

739 Kearns m.fl. 2010 sid. 233, Massey 1994 
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annat genom skolornas förändrade upptagningsområden, vilka ifrågasatts av 
byborna. Likaså har man ifrågasatt beslutsfattarnas kompetens och auktoritet 
att definiera nya gränser. Nya gränsdragningar har lett till oro och ilska hos 
befolkningen, då dels etablerade barngrupper splittras, och historiska 
sockengränser inte beaktats. Det är möjligt att kommunadministrationen inte 
förstod hur viktiga dessa historiska sockengränser fortfarande är för en del 
av invånarna. När det fysiska avståndet förlängdes mellan hem och skola 
oroades invånarna för att lokalsamhället skulle tappa utvecklingsförmåga 
och resurser. Vilka möjligheter ett lokalsamhälle har till utveckling hänger 
samman med de resurser, den kompetens och det handlingsutrymme som 
finns tillgängliga.740 Min studie har utgått från rumsliga och tidsmässiga fak-
torer för att analysera betydelsen av förändring, där även tankar och känslor 
har kommit till uttryck. Man kan i Ydreexemplet se att ett samhälle är förän-
derligt och tidsrumsligt förankrat. Lokaliseringen av skola ger effekter på 
vad barnen gör, var de är, med vem de är samt när de är på en plats. Tid och 
rum är den begränsade verkligheten som människor måste förhålla sig till 
och dessa faktorer kan förändra familjernas vardagsliv på små sätt, lokalt, 
eller i stort, genom radikala grepp.  

Min studie ger indikationer om hur en nedläggning kan gestalta sig och 
vad den kan leda till på kortare sikt.  Studien visar att skolan är mer än en 
plats för undervisning, den är en länk mellan individ, familj och lokalsam-
hälle och verkar i sin lokala miljö. Aktiviteter knutna till skolan är rumsligt 
bundna och därför binds människors upplevelser av skolan ihop med rum-
met. Däremot är orsak och verkan över längre tid svår att fastställa. Vad är 
det som orsakar att känslan för hembygden förändras? Det är möjligt att 
nedläggningen av byskolor är avgörande i sammanhanget. Det är även möj-
ligt att det finns andra tunga poster som påverkar såsom utflyttning, ålders-
strukturen och livskraft i bygden samt samhällets generella strukturomvand-
ling. Det intervjupersonerna däremot bekräftar är att motståndet mot poli-
tiska beslut har nötts ner, man känner en uppgivenhet inför att fortsätta 
kämpa. Uppgivenheten beskrevs inte innan nedläggningarna aktualiserades, 
däremot reagerade respektive bys invånare med att bli än mer sammansvet-
sade i kampen. På så sätt har synsättet och känslan för bygden förändrats.  

Min studie är ett bidrag till ökad förståelse kring vardagliga effekter av 
nedläggning av byskolor under ”vanliga” svenska landsbygdsförhållanden. 
Det finns ett behov av ytterligare forskning i ämnet. Skolnedläggningar är 
inte längre bara ett landsbygdsproblem utan nedläggningar sker numera även 
i stadsmiljöer. Det finns därmed även ett behov av studier kring vardagliga 
konsekvenser av skolnedläggningar i stadsområden. Min förhoppning är att 
den här studien bidrar till ökad förståelse för kopplingen lokalsamhälle, 
skola och invånarnas vardagsliv.  

740 Lundberg m.fl. 2002 sid. 155 
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Min förhoppning är även att visa att det går att få svar på frågor om barns 
förändrade vardagsliv genom att fånga deras upplevelser i mentala kartbil-
der. Den här metoden kan även användas för helt andra förändringsfrågor 
där barns åsikter värdesätts, exempelvis när det gäller att designa nya lek-
parker, bygga ny ishall eller renovera ridhus. Det skulle även vara lämpligt 
att använda som metod i lärarutbildningen för att prata om vad lokalsam-
hället innebär och skapa förståelse för barns vardagsliv. Att arbeta med men-
tala kartbilder skulle även kunna användas för att analysera andra samhälls-
förändringar än skolnedläggningar. Exempelvis stadsplaneringsåtgärder för 
att förbättra för barnen i lokalområdet och man vill fånga barnens upplevel-
ser före och efter implementeringarna ägt rum. Det är tydligt att politik spe-
lar roll i barns och deras familjers vardagsliv.   

Intressant fortsatt forskning skulle vara att studera distansundervisningens 
möjligheter att samverka kring personalresurser, exempelvis lärarkompetens, 
oavsett skolorters lokalisering. Med hjälp av modern teknik är vi inte lika 
bundna till platser längre för att bedriva utbildning.741 På Nya Zeeland an-
vänder man sig av kreativa virtuella lärandemiljöer, riktade mot byskolor, 
vilket gör undervisningen oberoende av plats och avstånd.742Att lägga ner 
små skolor är dock fortfarande en frekvent återkommande besparingsåtgärd, 
såväl nationellt som internationellt. Vare sig jag besöker landsbygden i Sve-
rige, Sydafrika, USA eller Nya Zeeland möter jag människor som kämpar 
för att få behålla sina nedläggningshotade skolor. 

Genom att studera avveckling av skolor på landsbygden kommer jag 
osökt in på Hägerstrands reflektion kring vad människor efterfrågar, 
huruvida det är storstaden, byn eller någonting däremellan, som är framti-
dens mest önskvärda bebyggelseform?743 Begreppet byskola ger en klang av 
en landsbygd där skolan tillhör prioriteringarna. Bygden tillskrivs ett värde 
genom att ha en egen skola. Min undersökning har strävat efter att belysa 
skolans betydelse på ett vardagligt plan. För byarna Asby och Rydsnäs besk-
rivs nedläggningarna som en tragedi, trots lokala eldsjälars engagemang och 
ansträngningar. För invånarna har vardagen förändrats, vilket även den bygd 
man lever i har gjort. 

741 Hargreaves 2009 sid. 83 
742 ibid sid. 83-84 
743 Hägerstrand 1993 sid. 20 
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English Summary 

Introduction 
School closures are not just a matter of municipal finances, educational ad-
ministration and teaching quality. They are also about achieving a meaning-
ful balance in everyday life. For children and families, day-to-day life de-
pends on the communities where they live, go to school and work. Bounda-
ries of school catchment areas, for example, determine how and at what 
times children travel to school.  

Studying the everyday lives of children and families before and after the 
closure of two village schools has given me an insight into contexts that can 
shed light on concrete repercussions of school closures on rural areas. I have 
striven to understand the connection between spatial change in communities 
and the residents’ day-to-day lives. How everyday existence is organised 
from children’s and families’ points of view has been a central starting point 
for studying the contexts of their activities and when they take place, whom 
they involve and what their physical and material limitations are. In many 
respects, this study concerns how families lead their lives and the routines 
they have created for doing so. 

Purpose and questions 
The study seeks to investigate how closing rural village schools affects eve-
ryday life and views of the local community among children and their fami-
lies, and to analyse the importance of such schools in everyday terms.  

To this end, two research questions are addressed: 
1. What impact do school closures have on children’s and families’ 

social networks, movement patterns and leisure activities? 
2. How do these closures affect the families’ and children’s sense of 

place and way of describing the local community? 

In my study, school closures relate to the flow of activities in the day-to-day 
lives of the children and their families that has resulted from the discussion 
and decision on closure. The policy decision, protests, organisation ahead of 
possible establishment of a free school, concern about the community, 
changed school environment, new catchment areas and transport between 
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home and school may thus be seen as part of the closure process. This pro-
cess also extends over a considerable period, and I therefore returned to the 
interviewees up to three times to monitor the impact of the closure decision. 

Study location 
One municipality where rural schools have closed is Ydre in south Östergöt-
land, south-east Sweden, where two — in the villages of Asby and Rydsnäs 
— closed before the beginning of the new academic year in autumn 2009. 
Before the closure, the former school had 46 pupils and the latter 43; both 
provided preschool activities and elementary schooling up to and including 
Year 4. After the closures there were two schools left in the municipality: a 
village school in Hestra, with 46 pupils from preschool to Year 4, and a larg-
er school in the municipality’s principal town, Österbymo, with 256 pupils 
from preschool to Year 9.  

Using Ydre as an example, I want to clarify the problems of sparsely 
populated areas and the changing nature of locations. The municipality of 
Ydre is one of the smallest in Sweden in terms of population, with 3,626 
inhabitants in 2013. Its smallness is a challenge for prioritising spending 
categories and distributing tax revenues among services for municipal resi-
dents. The municipal council’s motive for closing the schools in Asby and 
Rydsnäs was to reduce costs. Finances were also the reason for the munici-
pality’s rejection of applications to set up free schools in both these villages. 
With the closures, the municipality expected to be able to save some SEK 4 
million a year. Whether school closures were the correct answer to the mu-
nicipality’s financial problems was discussed thoroughly in the council be-
fore a decision was taken. By 2010 it was evident that SEK 2.9 million had 
been saved, excluding costs of new construction of a preschool and conver-
sion works.  

School location in a historical perspective 
Over time, big changes have occurred in the spatial distribution of the educa-
tion system and the number of school units. Historically, for children, dis-
tance between home and school was closely associated with the scope of 
schooling. The countryside was characterised by many small school units, 
while urban areas had larger schools for more pupils. Gender, and also the 
social categories to which families belonged, mattered and children in 
wealthier families had more coherent school careers. In a historical perspec-
tive, schools were most numerous before 1940, before urbanisation was in-
tensified, municipal reforms were implemented and the central school re-
form came into force. Thereafter, a decline in the number of schools in rural 
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areas is evident. Reductions have taken place successively, mainly by 
schools in peripheral locations being closed or combined with other nearby 
schools. The close links between school and community may be seen in the 
processes influencing the spatial range of the education system. In the 1930s 
there were schools — 26 altogether — in most villages in Ydre.  

Motives for and protests against school closures 
As a rule, financial arguments weigh most heavily in closure decisions. Oth-
er frequent reasons cited are municipal finances, the notion that children 
should have many classmates for social reasons, a declining pupil base due 
to rural depopulation, teaching quality and political views of youth educa-
tion. Arguments for preserving village schools’ activities may be proximity, 
small pupil groups, security, economic factors, families with children mov-
ing into a community, and preservation of a living countryside. Political 
repercussions, in the form of strong protest movements and impact on elec-
tion results, are feared by many local politicians and may affect how issues 
associated with school closures are tackled. The protests may also be under-
stood to show that local roots have a bearing on people’s everyday lives and 
that the village school is tied to a specific location and seen as a hub in the 
community. 

Time-geographic patterns of everyday existence 
Time geography is an approach, formulated by Torsten Hägerstrand, that 
seeks to reveal processes and the complexity contained in the notions of 
‘time’ and ‘space’, such as social change. It is also about showing human 
activities in the surroundings where they fit, and the structure of daily life 
with the factors influencing it. The basic assumption is that, being indivisi-
ble, people are therefore always located in one place at a time. We move in 
individual paths from place to place, and our movement in time and/or space 
is constant. School is a station for children, but also for their parents and 
siblings. Parents must adjust to the children’s station by, for example, fol-
lowing school time schedules, and school is an element in the arrangements 
of everyday life.  

A prism is based on the individual path and shows the absolute limits of 
an individual’s possible freedom of action, founded on the assumption that 
an individual’s spatial reach has limitations. To explain time-spatial oppor-
tunities and obstacles, the notions of resource and restriction are used. The 
analytical term ‘prism’ is used in my study to illustrate how the maximum 
potential space for children and families has changed as a result of school 
closures. As a supplementary means of understanding how continuous pro-

 244 



cesses due to actions, experiences and choices leave their imprint on future 
individual paths, an activity programme can be formed. The individual's 
inner world of past experiences, combined with the outer world, i.e. how the 
individual has moved in time-space, prompts future considerations and is 
manifested in prisms and the prospective individual path in time and space. 
The activity programme is therefore an extension composed of illustrations 
of individual paths, when aspects of intentions and the future also take 
shape. 

Sense of place 
‘Sense of place’ is a term used to describe how people speak, think and feel 
about a specific location. Tuan describes places as ‘centres of meaning’, 
referring to the person–place relationship and the fact that a place’s nature 
and significance are understood in terms of how people perceive places and 
attribute meaning to them. Studying a place thus includes not only the physi-
cal environment; time, social ties, political processes and memories, too, are 
key factors for an all-round grasp of what the place is like. In the notion of 
‘place’, culture and social elements are important. Perception of a place is 
subjective, since two individuals can see a single location in completely dif-
ferent ways. Feelings about it depend on how people relate to the circum-
stances that distinguish it. Perception of a place also depends on whose 
viewpoint is considered — whether the inhabitants’ or the reflections of 
outsiders, and what characteristics and associations are attached to it. Spatial 
variations can also be generated, since different places can be described as 
unequal in relation to one another in terms of resource and power distribu-
tion. Accordingly, a place is created in relation to other places. Another as-
pect that is important to consider in studying place, population and courses 
of events is, according to Paasi, that people have feelings of identity tied to 
places through their sense of belonging. 

Mental maps 
One way in which people’s subjective experience of a place may be mani-
fested is mental maps. These comprise mental images of places that we cre-
ate, based on our individual perceptions of them. Using mental maps, one 
can describe how an individual sees a specific place and relates it to others. 
We have a clear perception of what the immediate surroundings, places we 
have visited or often heard about, contain; and we associate the place with 
physical attributes, events, experiences and feelings. On the other hand, we 
have fewer associations with places of which we have no experience or have 
heard about only vaguely. 
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Children’s places and places for children 
The view of children as a social group and childhood as a social period 
worth studying per se is manifested in the term being. However, childhood is 
by no means static: it is constructed, and changes constantly. How children, 
places, time and spatiality are connected is described in the subdiscipline of 
‘children’s geographies’, in which their everyday lives and what places mean 
to them are studied. While children’s geographies have points in common 
with how adults perceive and use places, children’s experiences and narra-
tives differ from adults’. In relation to the normative category of ‘adult’, 
children have a different position in society, and their starting point is differ-
ent owing to their smaller size. Small-scale places, such as shelters or cub-
byholes in the woods, hollowed out in snow or constructed at home, are at-
tractive to children, as the term microgeographies implies. Children’s locali-
ty is thus tied to a small, limited area where they create spaces in their day-
to-day lives. When children describe places they often do so by relating the 
activities that take place there, i.e. what such places mean to them. How 
children define their use of a place depends on the purpose it fulfils. Child-
hood is socially situated and does not exist for everyone in a given social or 
cultural context. 

Children’s places include those they produce mainly for themselves. 
Places for children, on the other hand, mean physical sites assigned to chil-
dren by the adult world. In exchanges with their physical surroundings, chil-
dren take over places that become part of their play context and identity.  

Another factor distinguishing children’s from adults’ spatial perception is 
the scale of their everyday range of movement. Young children tend to move 
about mainly in their immediate surroundings, while adults’ movements may 
take place over larger areas. However, this is strongly conditioned by soci-
ocultural factors, depending on how the community and everyday family life 
are organised. How life is organised has a clear social dimension, linked to 
places on the basis of where children and their friends respectively live. 
When children spend time in a place, at home or elsewhere, and have social 
relations there, it creates feelings for the place. In other words, to capture 
children’s experiences of and opinions about their everyday lives, looking at 
the local context of school, neighbourhood and community is essential. 

Method  
The results of my study are based on interviews with 12 families, followed 
by 28 children. In the family interviews, overall time schedules were drawn 
up. These formed the basis for the illustrations of individual paths that were 
coded in the Everyday Life (2008 version) computer program. Through the 
follow-up family interviews, the families’ everyday routines, hopes and fears 
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that emerged ahead of the school closures were surveyed, and changes be-
came clear. 

To capture the children’s viewpoints, I first interviewed ten children in a 
group. After that, 23 ten-year-olds drew mental maps of their everyday lives 
during simultaneous individual interviews. The maps were a communication 
tool that enabled me to obtain insights into the children’s lives from their 
own points of view when they illustrated places for their social intercourse 
and leisure pursuits, their everyday places and boundaries for the places per-
ceived as close by and those felt to be far away. The children then answered 
the question ‘If you had drawn this map when you were still at the village 
school, what would have been different and what would have been the 
same?’ Another purpose of the map-drawing session was to make it easier 
for the children to express the two time dimensions on which this study fo-
cused: first, before and after the school closures and, second, time on an 
everyday basis.  

To gain an understanding of, and background information about, the poli-
cy process that culminated in the closure decisions, I also interviewed local 
government officials, politicians and opponents of the school closures. 

Changes in children’s and families’ everyday life 
How activities are fitted into the modified daily routines indicates priority 
projects. Daily school attendance is by far the most prioritised project, partly 
because it is compulsory but also for the value of good education for the 
children. All the families studied, children and adults alike, describe how 
they adapt their everyday lives to incorporate the schooling project. 

The children’s map illustrations generally reveal that the home, school, 
friends’ houses, the immediate environs of the home and places where lei-
sure activities take place are important to them but that a place can change 
over time, for example because an activity is discontinued. All the children 
were able to describe, with concrete examples, changes in their day-to-day 
existence stemming from the school mergers. As well as pupils from the 
closed schools, those at the remaining school in Österbymo were affected by 
the additional new classmates and scope for extended social mixing — a 
positive effect stressed by children and parents alike. The children gave ex-
amples of both pros and cons of a large school. Most of the children in my 
study would not have wanted to return to the smallness of the village 
schools, since they valued the social opportunities of the big school. On the 
other hand, the children stressed the security afforded to younger children by 
attending a small school.  

Drawbacks described are tiredness, headache and less energy for after-
school activities, owing to higher noise volume due to more classmates and 
longer school days. Free time is therefore now spent more at home and with 
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pet animals. The closures have also brought greater distances to activities 
that the pupils have encountered through their new classmates, and these 
children now spend less time at home. Another effect has been longer school 
days.  

Another example of change is the children’s break activities during the 
school day. At the village schools, they played in the woods more. Now, in a 
different physical environment, the nature of the children’s games has also 
changed: they spend more time in ‘places for children’ than in ‘children’s 
places’, showing that play exists in a place-bound context. The children see 
the school bus as a social arena that has become more important since the 
school closures: more children travel together on the same bus and more 
time is spent on the bus. 

A concrete effect of the closures is that pupils’ extended travel times to 
school and back affect parents’ time management. Their daily driving has 
increased, reducing free time for the children and parents alike. Of the par-
ents who took part in the study, the mothers were mainly affected since they 
are the principal providers of transport to school and leisure activities. The 
parents have therefore restricted the children’s organised leisure pursuits, 
which in turn has impacted on the range of local activities available and also 
parents’ income potential. 

Time-spatial and social changes due to school closures 
Not only pupils suffer from changes when a school closes. The closure of the 
rural village schools in my study entailed new routines, new patterns of 
movement, new places and new people to relate to for the children and fami-
lies. As the interviewees’ everyday lives changed, so too did the local com-
munity, with altered social contacts, activity and movement patterns, atmos-
phere, times of activities and places frequented by the residents. Rural 
schools generate scope for social closeness among local residents, and when 
they close they leave a gap in the residents’ everyday lives. For all the chil-
dren, old friends live closer to them than new ones. Before the closures, the 
children went to school and played with friends in their own village or par-
ish, and had local roots. Since the closures, local social intercourse has been 
reduced and, accordingly, so has the number of playmates in the children’s 
leisure time, especially those of different ages, since they are no longer al-
lowed to play with one another in breaks. Age-mixed socialising has become 
more age-homogeneous, and while the children have more friends to play 
with during school hours they mix with fewer in their free time. The physical 
environment of the school yard and its rules thus restrict the children’s social 
intercourse and have a bearing on their activities in their free time as well.  

Since the children’s new classmates live outside their own parish, the 
children from Asby and Rydsnäs now spend more time outside their own 
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villages than before. Their social contact networks have thereby expanded in 
spatial terms, and this has also impacted on spontaneous play. Play has be-
come more time-defined than before, its nature has changed and it is subject 
to new restrictions. The connection between place and individual is clear, 
and the village school was a link between the local community and the indi-
vidual. One effect of the closures is, in the long term, an altered feeling for 
the community; and this may come to affect local identity in the long term. 
The consequences of change in the community thus include impact on how 
the place is perceived, and accordingly how the residents view their own 
home locality. The loss of two rural schools, in villages where there is con-
cern for the survival of the community, is seen by all the participating chil-
dren and parents as a serious matter.  

My study shows that the children’s extended school day means that they 
are locked into the school environment for longer. This means that the time 
remaining to them with freedom of action is in narrower prisms than before. 
The families live in a regulated everyday existence, transporting themselves 
from one place and/or activity to another like islands in the landscape. This 
travelling takes time. However, digital media enable activities that required 
journeys before to take place at home, and spatially bound restrictions are no 
longer obstacles to social events and opportunities. Making everyday activity 
patterns visible clarifies the village school’s function and its interplay with 
how families organise their everyday lives, which consist not only in what 
goes on at home but are also about binding together the home and venues for 
day-to-day activities. The study results show, however, variations in family 
contexts and routines that lead to various consequences and attitudes. The 
boundaries of time-space have changed and new time conflicts have arisen. 
As a result, in choosing activities there must be prioritisation. Those that are 
not pursued become abandoned projects and other contexts come to the fore.  

The children have gained new places to relate to, and when they travel to 
school or new classmates’ homes their routes are different from before. The 
school’s location and the new classmates’ housing patterns affect the chil-
dren’s distance assessment. Whether and how often children visit a place has 
a bearing on their perception of the municipality of Ydre. Clearly, spatial 
and social distances are intimately bound up with the children’s day-to-day 
lives and the social and spatial shapes of their lives. Both actual and per-
ceived distances affect their view of the community, and their sense of place 
is influenced by the school closures.  

The activity programmes reveal how individuals in a family set about 
finding new attitudes to their everyday lives when village schools close and 
time-spatial organisation changes. New routines come into being, some are 
modified and others persist, based on the successes and mistakes in day-to-
day time management. The intentions of the activity programmes, the mental 
world, are based on perceptions that do not always tally with the physical 
world. There is an external map image that we agree on, one that adults re-
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late to through distance or time of day, for how far it is from one place to 
another. The children in this study show that there is an internal map that 
looks different, one that is individual and founded on task-based time. 

Since the children’s activity spaces have been expanded, through leisure 
activities and change of school location, they have acquired new routines, 
experiences and emotional ties to places. This has affected their distance 
assessment, since places they often frequent feel closer. Visit frequency thus 
has a major bearing on how far away one thinks a place is located. From the 
children’s descriptions, it is evident that distances are about knowing, creat-
ing and occupying one’s own place. This can be done by, for example, a 
child getting to know a new friend and, as a result, starting to spend time in a 
new place where the children play outdoors together. When mobility is en-
hanced and social relations have been stretched out in space, new places 
have become involved in everyday life.  

The policy process that has taken place may have given both children and 
adults a negative political and learning experience because of a decision 
whose logic they cannot grasp. From the children’s viewpoint we can see 
that they were excluded from, not involved in, the reform process that took 
place. The reason may have been that, because of their age, children are not 
seen as competent stakeholders: the dominant attitude is that competence 
comes with age. 

The schools in Asby and Rydsnäs had their own history associated with 
their locations and with teaching about local culture. Since every child in the 
local community was connected to the school, a joint platform for local life 
was created with knowledge of the home locality. future. Fellowship was 
also expressed in a historical context, since children went to the same school 
as their mother, grandmother and great-grandmother had done. They fol-
lowed a local tradition, which creates a sense of belonging with previous 
generations. The Asby and Rydsnäs schools have now closed after 150 
years’ teaching. History is important for the sense of fellowship in the com-
munity and emotional ties to the place. 

Since it was intimately associated with the village, the local school con-
tributed to the secure sense of place and the feeling of belonging in the 
community. In this way, schools create a place-bound identity. Since the 
rural village schools were strongly connected with their respective communi-
ties, the parents’ participation and involvement in local school activities 
resulted in a commitment to the community as well. Thus, the perception of 
residing in a living rural area, with children’s activities linked to the village, 
was sustained. The school was, accordingly, the heart of the village, and 
losing it is therefore a form of identity loss. To those who wanted to close 
the school, its meaning was different: they thought the closure would result 
in something better. To them, the village school represented isolation, small 
groups and social deprivation.  
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Irrespective of what standpoints the residents adopted on the school clo-
sure issue, reduced connections with the local community, its history and its 
culture are now evident. As part of their account of the community and how 
it had changed, the adults described the hardening of the climate among par-
ishes, owing to the struggle to keep their schools. They related how rivalry 
among parishes had intensified with the threat of school closure. The inhab-
itants of Asby and Rydsnäs interpreted the closure of the village schools as a 
deadly blow to the local communities. The politicians, on the other hand, 
were looking at the municipality as a whole, and focusing on finances. There 
were different points of departure, and it is perhaps a key lesson of my study 
that when politicians communicate reform decisions, those whom the deci-
sions concern may perceive them entirely differently. The politicians dis-
cussed school closures mainly as financial decisions, while the villagers 
focused on everyday life and the locality. 

Another aspect of how the local community was viewed and how this has 
changed as a result of the school closures, concerns the interviewees’ 
thoughts about the future. Clearly, a large majority of those interviewed feel 
very worried about their community, its attractiveness and its survival. A 
clear majority think that the villages, as well as the families, have suffered 
from the closures, and also that the village school is important in ensuring 
that the children who grew up there feel closeness to the village and are fa-
miliar with the area and its history. They want the community they live in to 
be perceived as attractive both by the residents themselves and by visitors 
and any incoming migrants. They describe the village school as something 
exclusive and say: ‘People move here because we have good schools.’ They 
also feel strength derived from their own desire to stand up for their own 
community and strong involvement in local issues. They claim that if the 
village school is removed the community collapses, with out-migration and 
closures as a result. 

The insights into the families’ everyday lives, both before and after the 
closures were implemented, that carrying out a follow-up study provides 
show how the children’s time at school and their time outside school are 
linked together. This can give decision-makers an understanding of real ef-
fects of the location patterns of the education system, and demonstrate the 
interplay between structural changes and individuals’ everyday lives. Certain 
effects were immediate, while others became apparent in the long term. Im-
mediate effects were changed school hours, new places for play, a new 
school yard, more classmates, staff redundancies, altered school catchment 
areas, longer travel distances and empty school buildings. Effects that may 
be long-term as well as direct relate to social patterns among pupils and par-
ents, fewer organised leisure activities in the villages where the schools were 
closed and a changed sense of community.  
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Bilaga 1: Elevkostnader för Ydre kommun 
 

 Antal 
elever 

Total 
kostnad 

per 
elev 

Lokaler 
och 

inventarier 

Undervisning Skolmåltider Läromedel Elevvård Övrigt 

2002 547 65600 14800 31900 3900 4400 1260 9400 

2003 524 71600 16700 33600 3300 3400 1310 13300 

2004 502 72300 17700 35100 3700 3900 1530 10300 

2005 477 78400 18700 36300 4200 3600 1470 14100 

2006 452 81700 20500 38100 5100 3700 1660 12600 

2007 424 85000 22400 39700 5800 3800 1800 11500 

2008 393 94500 24500 43700 6900 3500 1830 14200 

2009 360 102900 18000 49200 5400 4300 2350 23600 

2010 343 93600 18800 48500 5400 4800 1890 14200 

2011 334 93800 18100 50000 5600 4700 2040 13400 

2012 329 101400 20000 55600 5900 2100 2040 15900 

2013 320 91900 14700 57500 6100 1500 1670 10600 

         
 
Källa Skolverket: 
http://siris.skolverket.se/siris/ris.kostnader.rapport?psVerksform=11&psVFT
yp=&psVerksar=2009&psLankod=05&psKommunkod=0512 Besöksdatum: 
2015-08-03 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
 
 
Intervjuguide – privatpersoner  

1. Allmänna frågor om intervjupersonerna 
2. Hur länge har ni bott här? 
3. Kan du beskriva vad skolan betyder för samhället?  
4. Kan du beskriva vad skolan betyder för dig? 
5. Vad skulle en nedläggning av skolan betyda för dig / för sam-

hället?  
6. Övergripande frågeställning: Vad betyder skola och lokalsam-

hälle vid val av bostadsort?  (Fokus på intervjupersonernas 
vardag) 

7. Hur var det när ni bodde i … (exempelvis Rydsnäs)? Kan ni 
berätta om en typisk vecka? 

8. Hur är det idag? Hur går det till? Hur fungerar det nu? Hur ser 
er vardag ut? Kan ni berätta om en typisk vecka?  

9. Barnen: var finns kompisar, var är ni efter skoltid, aktiviteter? 
10. Har ni flyttat tidigare? Fördelar och nackdelar med bostads-

ort? 
11. Bidrar skolan med något annat än undervisning?  
12. Följdfrågor hela tiden om: 
- Tid? Exempelvis. Om intervjupersonen säger att han brukar gå 

till matvarubutiken efter jobbet frågar jag: Hur länge har den 
öppet?  

- Plats? Exempelvis: Hur långt är det mellan platser? Var ligger 
det? 

- Färdsätt? 
- Tillsammans med vem? Sociala aspekter. 
- Varför? 
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Bilaga 3: Intervjuguide för uppföljande telefonintervjuer 
 
Intervjuguide – privatpersoner -  uppföljande intervjuer  

1. Vad har varit den största förändringen som skolnedläggningen 
medfört? 

2. Vad har blivit bättre/sämre?  
3. Vid förra intervjun nämnde du…. Hur blev det med det? 
4. Finns det något som du kan se att skolnedläggningen har med-

fört som du inte trodde innan? Såväl positivt som negativt.  
5. Har skolnedläggningen haft någon påverkan på familjens var-

dagsrutiner? Fritidsaktiviteter? Socialt umgänge? Hur ni färdas 
och var ni färdas? Tider? Platser? 

6. Har ni fortfarande för avsikt att placera era barn i friskolan nästa 
läsår? (fråga till de föräldrarna som sagt att de vill ha sina barn 
på friskola) Om inte, varför? 
Alternativt: 
Har ni fortfarande inte för avsikt att placera era barn i friskolan 
nästa läsår? (fråga till de föräldrarna som sagt att de inte vill ha 
sina barn på friskola) Om förändring, varför? 

7. Hur upplevs den allmänna stämningen i byn? 
8. Har du något annat du vill tillägga?  
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Bilaga 4 
 

     
Hej! 
Under vecka 38 och 40 kommer jag, Magdalena Cedering, att vistas på mellanstadiet i Öster-
bymo för att göra intervjuer och kartövningar med barn. Temat för intervjuerna är hur barn 
illustrerar kartbilder samt hur de uttrycker förändringar som uppkom i och med skolsamman-
slagningarna som skedde 2009. Jag kommer att be barnen rita en karta där de märker ut var de 
bor, var kompisar bor, var de är på aktiviteter så som exempelvis fotbollsträning och hur de 
upplever avstånd.  Jag har pratat med läraren X som gett tillstånd att intervjuerna sker under 
skoldagen. På så sätt kan barnen åka hem med sina respektive skolskjutsar. Intervjuerna 
kommer att äga rum i ett av skolans grupprum. Som tack bjuder jag eleverna på fika vid inter-
vjutillfället. Jag ber Er som förälder/målsman att skriva under nedanstående talong för att ge 
Ert godkännande att jag får intervjua XX. Talongen returneras i bifogat frankerat kuvert.    
 
Hör gärna av Er om Ni har några frågor.  
Tack för Er medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
Magdalena Cedering, doktorand i kulturgeografi vid Uppsala Universitet 

 
Mail: magdalena.cedering@kultgeog.uu.se 
Telefon: 070-339 19 72 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jag ger mitt tillstånd att Magdalena Cedering får intervjua min dotter XX 

 
Förälder/målsmans underskrift: ____________________________________ 
  
Namnförtydligande: _____________________________________________  

 
Ort och datum: _________________________________________________ 
 
  

Uppsala 2012-09-12 
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Bilaga 5: Folder för intresseanmälan friskola  
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*** 
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