
LÄS MER !
TEMA 1. 
KVALITET I SKOLAN 
Förra årets nedläggningsdebatt är 
över.  I år måste vi hjälpas åt att 
hitta början till framgång för 
Norrtälje som skolkommun.	


TEMA 2. 
ÄR SKOLPENG BRA? 
Skolpengen klarar inte att fördela 
skattepengarna på ett bra sätt. Är 
skolpengen lag eller kan vi 
förändra den så att den passar 
Norrtälje kommun?	


TEMA 3. 
DYRA BYGDESKOLOR 
Har vi råd att ha kvar 
bygdeskolorna? Vad betyder de för 
kommunen? Kanske den 
intressanta frågan rentav är:          
- Har vi råd att lägga ner dem?	


TEMA 4. 
SKOLANS MYTER 
Vilka ”sanningar” om små skolor 
bär vi på och vad är egentligen 
sant? Är dom dyra? Ger dom för 
lite utmaningar?  Hur liten kan en 
skola vara?	


TEMA 5. 
BEHÖVS GLESBYGDEN? 
Översiktsplanen 2040 ger inte 
mycket hopp för glesbygden. 
Satsningar i Norrtälje räcker inte 
som plan för framtiden. Vi behöver 
se vad som är kommunens styrka.
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Skolans myter

Myter kan lätt förväxlas med 
sakargument. Det är det som är mytens 
själ. Den rör sig fritt i ett tomrum 
mellan sanning och lögn och närs av 
okunskap och fördom.  
Myter sprider lätt dimridåer i 
beslutsprocesser. Kan en skola bli för 
trygg? Behövs inte mer pengar till 
skolan? Om svaren strider mot sunda 
förnuftet så är det kanske myter på 
gång...  
Myter används ibland för att driva 
obekväma teser. Det kan handla om att 
rättfärdiga en skola som är billig för 
utföraren eller om att övertyga politiker 
att vissa skolor borde läggas ned.  
     En del myter har fått näring av en 
vinglig nationell skolpolitik. Andra av 
behovet att hitta argument när det 
känns obekvämt att prata om 
besparingar i samband med våra barns 
bildning. Då är det behändigt att kunna 
säga: ”Mer pengar ger inte säkert en 
bättre skola” eller ”mindre grupper ger 
inte säkert bättre undervisning”. Det 
kan ju i och för sig vara sant, men bara 
om de ökade resurserna används på ett 
dumt eller felaktigt sätt.  
Så låt oss börja med att avliva den 
populära…  !
Myt nr 1: 
Det är inte säkert att mer  
resurser förbättrar skolan.  
Det är klart att mer resurser som 
används på ett bra sätt är ett tillskott för 
vilken verksamhet som helst.  
Det är lika självklart som att mindre 
pengar inte rimligen kan förbättra en 
skola.  
Ändå lever den här myten vidare 
överallt i Sverige där man vill spara 
pengar på skolan. !
Myt nr 2: 
En skola kan inte vara hur liten 
som helst. 
På Danmarks alla öar finns det många 
riktigt små skolor. Detsamma gäller 
Skottland, Norge och inte minst Åland 
där man är mycket stolt över och värnar 
om sina små skolor. Utö skola i åländska 
skärgården har tre elever.  

     Även i Sverige finns många riktigt 
små skolor. I vår närhet finns 
Ingmarsö, ett exempel på en skola som 
fortsätter att drivas trots ett elevantal 
på ibland mindre än fem elever. 
Svenska Utö skola i Stockholms 
skärgård har högstadium och driver 
F–9-skola med 18 elever. 
     Om det bara finns goda skäl och en 
vilja att driva en liten skola så har den 
alla förutsättningar att vara minst lika 
bra som vilken annan skola som helst.    
Kvaliteten på de små skolorna är som i 
alla skolor, avhängig kvaliteten på 
lärare och ledning, inte alls på antalet 
elever. Den stora klassen är inte något 
att sträva efter ur pedagogisk syn-
punkt. Det enda incitamentet för stora 
grupper är att det är billigt! 
     I dag finns bättre förutsättningar att 
driva små skolor. Vi har en mer rörlig 
lärarkår som är bättre på samarbete 
och vi har ändamålsenliga tekniska 
hjälpmedel. 
    Forskning visar att barn från små 
skolor får bättre social träning och 
klarar sig bättre i framtiden. De lär sig 
minst lika mycket som barnen på en 
stor skola. !
Myt nr 3: 
Det blir ingen dynamik i en liten 
elevgrupp.  
Var och en som undervisat i både stor 
och liten grupp vet att det är lättare att 
engagera alla deltagarna i den mindre 
gruppen. Egentligen är detta en 
självklarhet. När vuxna samlas på sina 
jobb för gruppdiskussioner är man 
noga med att gruppen inte ska vara för 
stor. Anledningen är att alla ska kunna 
komma till tals. Varför skulle det vara 
annorlunda när det gäller våra barn? 
Kan det handla om en myt som 
försöker rättfärdiga en billigare skola? !
Myt nr 4:  
Barn från små skolor blir blyga 
och försagda. 
Detta märks inte alls i Norrtälje 
kommun. Både kommunalrådet Kjell 
Jansson och chefen för skolkontoret 
Åse Modin har klarat sig bra trots 
småskolebakgrund. 

Vem ska man tro på? 
Är en trygg skola egentligen ett trygghetsträsk?
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Myt nr 5: 
Små skolor går back. De tär på resurserna. 
Små skolor kostar kommunen så försvinnande lite. Helt 
enkelt därför att de är små. I vår kommun tar de minsta 
skolorna bara någon procent av skolbudgeten.  
     – Elever och personal finns fortfarande kvar om skolor 
läggs ner. De blir en kostnad på en annan skola.  
     – Lokalerna är billiga. Det hjälper inte att skolkontoret 
betalar höga hyror till fastighetskontoret. Lokalerna är 
ändå väldigt billiga för oss skattebetalare. 
     – Kostnader för skolskjutsar kommer självklart att öka 
om antalet skolor minskar.  
     – Kostnader för elevhälsa kommer att öka om de små 
skolorna försvinner.  
     Att skolchefen lovar guld och gröna skogar till alla större 
skolor om de mindre stängs är förstås en myt även det. 
Likaså att små skolor skulle vara ett hinder för att Norrtälje 
ska förbättras som skolkommun. 
     I dag har vi ett finansieringssystem som utformats och 
vässats av bokstavstrogna motståndare till små skolor. I 
konsekvens härmed används nu systemet som argument för 
att lägga ned skolor: ”De håller inte budget” eller ”de går 
back”. När alla skolor sedan åläggs att ”hålla budget” blir 
det amatörernas afton. En teater ämnad att peka ut 
underfinansierade små skolor som tärande.  
Slutsats: Att små skolor går back eller är tärande är en myt! 
De får bara för lite pengar för sin verksamhet. !
Myt nr 6: 
Det blir svårt att rekrytera lärare. 
Här är kommunens landsbygdspolitik avgörande! Om 
Norrtälje gör sig känd som en kommun som satsar på 
glesbygden och på de små skolorna, då kommer det att bli 
kö till dessa lärartjänster! 
     Det blir däremot svårt att rekrytera lärare till skolor som 
är nedläggningshotade, oavsett storlek. Det blir också svårt 
att attrahera folk till en landsbygd där kommunen inte har 
några ambitioner för framtiden. 

Myt nr 7: 
Barnen får för få kamrater i en liten skola. 
Skolkontoret framförde hösten 2012 sin uppfattning att 
barn på små skolor får för lite stimulans. ”I en alltför liten 
social skolmiljö riskerar barnen att hämmas av förutfattade 
meningar och alltför stark social kontroll.” 
     Det är sant att vuxna har lättare att övervaka barnen på 
en liten skola. Bra eller dåligt? Döm själv! 
     När barn leker spontant på sin fritid leker de med sin 
bästis eller med en handfull kamrater. Behovet av att leka i 
stora grupper är begränsat. På en liten skola leker barn 
över åldersgränser och könsgränser vilket är optimalt för 
utvecklingen av social kompetens.  
     Barn på en liten skola (10–15 elever) får daglig kontakt 
med minst 30 personer, förskola och vuxna inräknade. 
Tillräckligt? Döm själv! !
Myt nr 8: 
Befolkningsprognosen ger inget hopp. 
Norrtälje kommun har en övervikt av äldre medborgare. Vi 
befinner oss i en djup svacka när det gäller efterfrågan på 
utbildningsplatser. Men de stora barnkullarna på 1980-
talet är nu i familjebildande ålder. En del av dem går säkert 
i återflyttartankar.  
Om man menar allvar med kommunens tillväxtmål så får 
man inte dimensionera den framtida skolorganisationen 
efter dagens lågkonjunktur. !
Till sist… 
…undrar man förstås:  
Kan en trygg skola verkligen vara ett trygghetsträsk?  
Kan våra barn få för mycket trygghet? 
Tänk själv! !!
(Begreppet trygghetsträsk om små skolor myntades hösten 2012 
av Norrtälje kommuns skolchef Åse Modin)

TIPS: 
TÄNK SJÄLV! 
Det finns en del som påstår att små skolor är sämre just därför att de 
har så få elever.  ”Det blir ingen dynamik i klassrummet heter det.” 	

Tänk nu så här:  Du ska hålla kurs i konsten att virka. Uppdraget är att 
lyckas så bra som möjligt med utbildningen. Du får själv välja storleken 
din elevgrupp. Skulle du då välja en grupp på 30 eller en grupp på 5? 
Hur tänker du? Här räcker sunt förnuft långt!	

Ofta är det så här enkelt att genomskåda myter.  Tänk själv!	
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FORSKNING: 
”Liten är naggande god. Den lilla skolan och 
kvaliteten i ljuset av forskning” 
C Reeves, fil.dr. och Karlberg-Granlund 2008	
!
”I skolor med färre elever lär sig eleverna samarbeta 
med varandra oavsett ålder, kön och intressen. I skolor 
med fler elever umgås eleverna i grupp med elever som 
är lika dem själva. Dessa olika mekanismer påverkar 
eleverna olika ifråga om tolerans och förmåga att förstå 
andras perspektiv, menar Kvalsund, så att elever i små 
skolor blir mer toleranta gentemot olikhet.”	


!
”Elever från små skolor tenderar att klara sig bättre i 
fortsatta studier och i universiteten. Jämlikheten gynnas 
oftast bättre i små skolor än i stora. 	

Den pedagogiska flexibiliteten i den lilla skolan är oftast 
viktigare än den stora skolans större utbud av 
valmöjligheter. Små skolor fostrar bättre 
samhällsmedborgare än stora, mera engagemang och 
respekt. Föräldrar och närsamhälle engagerar sig oftast 
mera i den lilla skolan – med positiva följder. Tryggheten 
i en liten skola är större – avsevärt större. Den lilla 
skolans fysiska miljö tenderar att stödja det pedagogiska 
arbetet bättre.”	
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