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Abstract  

In 2017 a junior high school in Vivalla, a local area in Örebro, Sweden described as a 

“segregated” area, was closed. The decision was partly made based on a belief that it would 

increase integration in the city, which motivates the purpose of this study; How can a school 

closure affect a local area concerning social inclusion or exclusion? The study also discuss the 

meaning of place; what a school can be and provide for a community on different levels. 

Interviews were made with seven individuals who had different roles concerning the school; 

teachers, parents or individuals who were members of different local organizations.  

The interviews indicate that having a school in the local area created a meeting spot for 

communication for the whole community. This opened for cooperation with parents or local 

organizations that could assist when communication failed. Thanks to its geographic location 

the school also provided “extra efforts” such as different training programs for parents or 

being described as a link to the “Swedish” society.  

Intentionally strong feelings of exclusions and being left out in the political process was 

expressed, like being “left out of the society”. The decision felt like just another thing that 

increased stigmatization the area already suffered from. Despite the negative experience it 

was expressed that the new schools could integrate and include pupils from Vivalla and other 

areas in the city. On the other hand, the new schools doesn’t seem to be as active in the local 

community as the old junior high, probably because of the geographic distance. If challenges 

occur with language barriers or transportation for the parents, the now missing link to the area 

and the non-cooperation with local organizations could possibly lead to more social exclusion 

for the parents and the local area.  

 
 
 
Keywords: School closure, segregation, stigmatization, community, place, social inclusion, 

social exclusion, symbolic value  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

det tar mig elva minuter att cykla till Vivalla centrum, ändå känns det så 

långt bort  
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1. Inledning 

Det finns nog inga skolor där man har så nära relationer som vi har här. Det är samma när jag sitter med föräldrarna, 

att man knyter ett förtroendeband. Det är många föräldrar som kommer hit och knackar på även om de inte har ett 

ärende, utan de sätter sig ned och pratar. Då måste man ta sig den tiden.1 

Citatet kommer från Fredrik Nordvall, som 2013 var rektor för Vivallaskolan i Örebro. 

Skolan ligger i Vivalla, ett område som länge beskrivits som ”segregerat” eller ”utsatt”.2 2013 

hade 97% av eleverna på Vivallaskolan en annan etnisk bakgrund än svensk, och en stor 

majoritet av eleverna talade följaktligen ett annat första språk än svenska. Att beskrivas som 

”segregerad” innefattar dock ofta mer än att vara segregerad i den förståelsen att olika grupper 

av människor är rumsligt uppdelade.3 ”Segregerade” områden bär ofta på ett territoriellt 

stigma, det vill säga att området tillskrivs värden och omges av rykten som påverkar de som 

bor i området negativt.4 Denna beskrivning påverkade också skolan som arbetade i motvind. 

Åren innan intervjun hade Vivallaskolan fått både lokal och nationell uppmärksamhet efter att 

årskurs nio slagit nytt ”bottenrekord” i betygssnitt, men 2013 hade trenden brutits. Intervjun 

ger en bild av en skola som trots trendbrottet kämpar mot rykten, negativa rubriker och att 

skolan blivit en frånvalsskola som aktivt väljs bort, inte minst av elever med svensk bakgrund. 

Intervjun vittnar om hur skolan arbetat aktivt för att möta utmaningarna; hur det pedagogiska 

arbetet anpassats eller att relationen med vårdnadshavare och område byggts upp, vårdats och 

utvecklats. Fram växer en bild av att Vivallaskolan vill vara en mötesplats, inte bara för 

eleverna, utan också för vårdnadshavare, föreningar och området i stort. En skola som vill ta 

ansvar för området och bidra till inkludering. Tre år senare, 2016, kom beslutet att högstadiet 

skulle läggas ner. 2017 realiserades beslutet.5 

Beslutet att lägga ner högstadiet motiverades med kommunens önskan om att öka 

integrationen och måluppfyllelsen.6 Beslutet kan ses som ett i raden av kommunala initiativ 

för att bryta skolsegregation och en uppdelning mellan elever med olika bakgrund. Även om 

initiativet att lägga ner en skola av dessa skäl är ett relativt nytt fenomen, börjar det allt mer 

framstå som en potentiell ”lösning” för kommuner.7 Exempel finns där skolor slås ihop till en 

                                                
1 ”Det är för få som ger den här skolan chansen”, NA 8/1 2013 
2 ”Vivalla kvar på polisens lista över särskilt utsatta områden”, SVT 3/6 2019  
3 Brante, Thomas & Fasth, Eva (1982), Termer i sociologi: innebörd och sammanhang. s.93 
4 Sernhede, Ove (2011) “School, Youth Culture and Territorial Stigmatization in Swedish Metropolitan Districts.” in Young, 
19(2), s.159–180. 
5 ”Vivallaskolans högstadium – detta har hänt”, SVT 17/10 2017 
6 ”Vivallas elever ska få samma chans till en god utbildning”, SVT 19/10 2017 
7 ”Moderaterna vill stänga Kronans skola i Trollhättan”, SVT 28/10 2019  
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enda stor skola, eller att den lokala skolan läggs ned och elever placeras ut i andra kommunala 

skolor, som i fallet med Vivallaskolan. I centrum av dessa beslut är eleven, att alla elever ska 

få möjlighet att möta nya sammanhang och elever med en annan kultur eller bakgrund för att 

öka integrationen i samhället.8 Det som däremot diskuterats mindre är vilka sociala processer 

som sätts i rörelse vid beslut som dessa. För vad händer med de som är kvar i området när 

skolan försvinner? Hur påverkas områdets självbild, vårdnadshavare, föreningar och 

lokalbefolkningen när skolan som mötesplats försvinner? 

I dagsläget finns Vivallaskolans F-6 verksamhet fortfarande kvar, men våren 2019 skrevs den 

första motionen in om att stänga ytterligare en del av skolan och bara behålla F-2, och även i 

denna gång av integrationsskäl.9 Att fråga sig hur nedläggningen av Vivallaskolans 

högstadium påverkade Vivalla som område kan en föraning ges av vilka konsekvenser ett 

sådant beslut kan få, samt vilka funktioner som kan gå förlorade. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i fallet Vivallaskolan, är syftet med denna studie att undersöka hur 

lokalsamhället påverkades av att högstadieskolan lades ner. Undersökningen kommer att 

fokusera på skolans betydelse för området och dess aktörer, även utöver dess funktion som 

utbildningsinstitution. Till detta adderas också vilka sociala processer som sätts i rörelse när 

en kommun beslutar att lägga ner en skola, i synnerhet med avseende på upplevelser av ökad 

inkludering eller exkludering för aktörer i lokalsamhället. 

Utifrån analyser av intervjuer med aktörer i lokalsamhället, ställs följande forskningsfrågor: 

1. Hur påverkades lokalsamhället av nedläggningen av Vivallaskolan? 

2. Vilka funktioner och betydelser kan en skola ha i ett ”segregerat” område? 10 

3. Vilka sociala processer sätts i rörelse när en skola läggs ner avseende social 

exkludering och inkludering?  

                                                
8 ”Vivallas elever ska få samma chans till en god utbildning”, SVT 19/10 2017 
9 ”Örebropartiet vill lägga ner Vivallaskolan”, SR 12/6 2019 
10 I denna studie kommer Vivalla benämnas som ett ”segregerat” område med citationstecken för att visa på att det är en 
konstruerad beskrivning med inneboende mening. Detta görs för att jag inte önskar att bidra till att reproducera det stigma 
som omger det ”segregerade” området Vivalla.  
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2. Tidigare forskning 

Studiens översikt av tidigare forskning kommer ha tre spår utifrån nämnda forskningsfrågor. 

Dels avseende ”Skolsegregation”, vad det för med sig och vad som bedöms vara åtråvärt i en 

skola. Dels ”Skola och området” som behandlar områdets betydelse för en skola och vice 

versa, skolan som mötesplats samt relationer inom skolans sfär. Slutligen redogörs forskning 

kring ”Att lägga ner en skola” och dess konsekvenser för ett lokalsamhälle. I samtliga spår 

finns skolan i centrum, det vill säga vilken betydelse institutionen och byggnaden kan tänkas 

ha för ett område eller för olika sociala processer i ett samhälle. Dessa spår, och kanske 

framför allt skolsegregation och skolnedläggningar, har i en större grad inte undersökts 

tillsammans, och än mindre i en svensk kontext. 

2.1 Skolsegregation 

Frågan om skolsegregation har studerats i decennier där Göran Arnman och Ingrid Jönssons 

bidrag från 1985 anses vara en av de första studierna som berör skillnader mellan skolor i en 

svensk kontext. I deras avhandling ”Segregation och svensk skola” konstateras att elever från 

olika sociala skikt delats upp mellan olika skolor, vilket bland annat påverkade elevernas 

resultat och framtidstro. Arnman och Jönsson visade att bostadssegregation hade en stor 

inverkan på elevsammansättningen och att elever i högstatusskolor bland annat hade mer stöd 

hemifrån samt en högre förväntan från läraren vilket ledde till högre resultat.11 Arnman och 

Jönssons studie belyser vad skolsegregation i grunden handlar om, det vill säga att elever 

delas upp mellan olika sociala skikt och skiljs från varandra i olika skolor. Elevgrupperna blir 

mer homogena och möten mellan dessa skikt möjliggörs inte. 

I Anders Trumbergs avhandling ”Den delade skolan” från 2011 beskrivs bostadssegregation 

fortfarande som en stor anledning till varför vissa skolor blir segregerade. Däremot menar 

Trumberg att det fria skolvalet har blivit en pådrivande faktor som skyndar på 

segregationsprocessen. I studien undersöks bostadsområdens socioekonomiska förutsättningar 

och vart barn går i skolan för att se vilka som aktivt väljer att byta skola, för att sedan 

identifiera vilka skolor som drar till sig en viss typ av elev. En slutsats Trumberg drar är att 

resursstarka föräldrar har större benägenhet att flytta sina barn till en annan skola, och att det 

har lett till att skolorna har blivit allt mer segregerade.12 De elever med resurssvaga föräldrar 

tenderar att samlas i ”frånvalsskolor” och de med högt i en ”tillvalsskola” vilket leder till att 

                                                
11 Arnman, Göran & Jönsson, Ingrid (1985), Segregation och svenska skola – En studie av utbildning, klass och boende.  
12 Trumberg, Anders (2011), Den delade skolan. 
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elever med olika bakgrunder skiljs åt, inte minst elever med svensk och utländsk bakgrund.13 

Trumberg menar vidare att skolan länge setts som en arena och mötesplats där elevers olika 

förutsättningar ska jämnas ut, men att en ökad skolsegregation motverkar detta syfte.14  

Vad är det då som gör att elever och vårdnadshavare väljer att flytta ifrån eller stanna kvar på 

”frånvalskolorna”, och vad anses vara åtråvärt? Nihad Bunar och Jenny Kallstenius skriver i 

sin studie ”Valfrihet, integration och segregation i Stockholms grundskolor” från 2008 om hur 

det fria skolvalet påverkar integrations- och segregationsprocesser i och mellan olika 

områden. Liksom Trumberg framhåller de att resursstarka elever aktivt har valt bort vissa 

skolor vilket har ökat skolsegregationen, men de menar också att det fria skolvalet har en 

integrerande funktion för de elever som valt att gå i en skola i ett annat område med 

resursstarka elever.15 Bunar och Kallstenius har sedan undersökt vad det är som gör att elever 

väljer att stanna kvar på en frånvalsskola. Framförallt kommer trygghet och den geografiska 

närheten upp som argument, men även att eleverna trivs och tycker att deras skola är en 

relativt bra skola. Informanterna uttrycker också en stor medvetenhet om hur omgivningen ser 

på deras område och skola; att de bor i ett stigmatiserat område med dåligt rykte. Att då välja 

en annan skola upplevs som en risk att få möta en omgivning som dömer ut en i förväg och 

därmed uppleva stigmatiseringen på ett djupare plan.16 Det föräldrar sökte i bytet av skola var 

en önskvärd ”svenskhet”, att barnen ska närma sig det svenska samhället och få en bättre 

språkutveckling samt ett lugnare socialt klimat. Både elever och föräldrar menar att deras 

förväntningar infriats på de nya skolorna. Däremot ger föräldrarna uttryck för att de själva 

inte haft möjlighet att engagera sig i de nya skolorna på grund av det geografiska avståndet, 

men också för att de inte känt att de ”passar in” i den nya sociala kontexten.17 

2.2 Skolan och området, området och skolan 

Hur området påverkar skolan och tvärtom är av vikt att förstå för att kunna diskutera 

Vivallaskolans förutsättningar, deras sätt att arbeta med och för området, samt vilka 

funktioner en skola kan ha för ett område.  

Områdets roll i och för skolan har intresserat flera forskare där de ofta talar om 

områdeseffekter eller grannskapseffekter. Effekterna handlar dels om hur individers 

                                                
13 Trumberg (2011), s.277 
14 Ibid. s.27 fff. 
15 Bunar, Nihad & Kallstenius, Jenny (2008), Valfrihet, integration och segregation i Stockholms grundskolor 
16 Bunar & Kallstenius (2008), Del IV s.31-39 
17 Ibid. Del II s.42-59 
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handlingar, åsikter eller attityder påverkas av sina grannar och vice versa.18 Denna studie 

intresserar sig framför allt i hur individen eller skolan hänger ihop med området, och hur 

strukturer och föreställningar som kommer utifrån har inverkan: 

”Genom fördomar och rykten om ett visst område kan därför individerna som bor där få det svårt att t.ex. bli 

anställda, eftersom områdets stigma också läggs på de individer som bor där. Både nationella och internationella 

studier visar att grannskapseffekter existerar och är viktiga när det gäller att förstå fenomen som segregation och 

social exkludering.” 19 

Platsen vi bor eller verkar på har således betydelse för individen. För de som bor i 

”segregerade” områden, som exempelvis Vivalla, blir det territoriella stigmat påtagligt i mötet 

med majoritetssamhället och de riskerar att exkluderas. På samma vis kan en skola som ligger 

i ett ”segregerat” område påverkas av rykten eller föreställningar som omger platsen.  

Detta har påtalats i flera internationella studier. Bland annat Ruth Lupton lyfter att en skola 

blir format av området; att stigmat och ryktet som omger området också präglar skolan. 

Lupton menar vidare att elevers skolgång i socioekonomiskt svaga områden troligen kan bli 

påverkad negativt, att deras skolgång blir mer utmanande då klasserna har socioekonomiskt 

svaga elever med tuffare förutsättningar samt att rekryteringen av kompetent personal kan bli 

svårare. Lupton menar vidare att det krävs en aktiv ledning, samarbete med områdets lokala 

krafter och satsningar på att bryta de mönster och förställningar som området tar med sig in i 

skolan för att motverka de potentiellt negativa konsekvenserna för elevers utbildning.20 Hur 

relationen mellan skolan och det lokala området ser ut kan därmed ha betydelse för vilken 

stigmatisering som överförs. Skolan kan fylla en funktion för inkludering i samhället och vara 

en plats där eleverna tilldelas perspektiv som utmanar den territoriella stigmatiseringen, men 

då krävs tillit till skolan att de är kapabla att ge eleverna förutsättningar för en annan framtid.  

I Nihad Bunars avhandling ”Skolan mitt i förorten” har förhållandet skola och det lokala 

samhället undersökts i områden där segregation tilltagit. Genom att studera fyra områden i 

Stockholm med liknande socioekonomiska förutsättningar har Bunar redogjort hur 

relationerna till skolan varit och vilka konsekvenser olika förhållningssätt eller åtgärder kan 

få.21 Ett huvudspår är diskussionen om vad skolan förväntas bidra med i en 

                                                
18 Manski, Charles F. (1993), ”Identification of Endogenous Social Effects: The Reflection Problem.” in The Review of 
Economic Studies 60, no. 3: 531-42 
19 Trumberg (2011). s.26 
20 Lupton, Ruth (2006), “How does place affect education?” in Simone Delorenzi Going Places Neighbourhood, ethnicity 
and social mobility p.59-71 
21 Bunar, Nihad (2001), Skolan mitt i förorten: fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism.  
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integrationsprocess där Bunar påpekar att skolan ålagts ett integrationsansvar: Skolan ska 

utöver sitt elevansvar också vara ett centrum för alla medborgare där ett kulturellt utbyte kan 

ske.22 Bunar menar att verksamheten förväntas att se till varje individ och erbjuda en 

mötesplats för dem att mötas på lika villkor, oavsett bakgrund.23 Skolans roll som mötesplats 

har i vissa fall också utvidgats och inkluderat lokalområdet, vad som ibland kallas 

”Community schools”, eller i en svensk kontext ”Skolan mitt i byn”. Detta synsätt innebär att 

skolan inte enbart ska vara en institution för elever, utan också ett kultur- och 

utbildningscenter för hela området genom att exempelvis tillhandahålla lokaler till föreningar 

eller ha utbyten med andra verksamheter.24 Utöver skolans inkluderande och integrerande 

funktion för vårdnadshavare och elever kan således skolan med dessa utgångspunkter inneha 

en integrerande kraft för ett helt område. 

En slutsats Bunar presenterar är att en god relationen med vårdnadshavare är viktig för att 

skolan och området ska kunna mötas, men att denna relation för med sig utmaningar. Personal 

på skolorna Bunar besökt vittnar om att en del föräldrar upplevde skolan och rektorer som 

auktoritär vilket komplicerade relationsbyggandet, både att föräldrar kunde uppleva rädsla i 

mötet eller att det skedde missförstånd på grund av bristande kommunikation.25 I vissa av 

områden som undersökts lyckades skolan inte bli en öppen mötesplats. Det förklarar Bunar 

med att skolan distanserat sig från området vilket har lett till att området i sig blivit 

problembilden och inte en del av lösningen. I de skolor som vill och lyckades upprätthålla en 

god relation och kommunikation med lokalbefolkningen tenderade däremot att dämpa den 

upplevda territoriella stigmatiseringen. Dessa positiva resultat syntes dock framför allt inom 

området, medan de större strukturella utmaningarna stod kvar då området förblev ett 

”invandrarområde”.26  

Bunar skrev sin avhandling 2001, men synen på att skolan förväntas vara en mötesplats och 

ha en integrerande kraft tycks inte ha förändrats sedan dess, men det har däremot 

förutsättningarna gjort. I en statlig utredning från 2019 om den svenska skolans likvärdighet 

förklaras de ojämna skolresultaten med en allt större skolsegregation och att skolans 

demokrati- och fostransuppdrag utmanas då skillnaderna mellan skolor blivit större.27 

                                                
22 Bunar (2001), s.68 f. 
23 Ibid. s.66 f. 
24 Ibid. s.67 f. 
25 Ibid. s.105-125 
26 Ibid. s.293 
27 Holmlund, Helena, Sjögren, Anna & Öckert, Björn (2019), Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan: bilaga 
7 till Långtidsutredningen 2019. s.29 f. 
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Skolsegregationen har tagit fäste och ses som ett hinder för möten som ska gynna både svaga 

som starka elever kunskapsmässigt, men också för en ökad integration. 

2.3 Att lägga ner en skola 

Forskning kring skolnedläggningar har i nordisk kontext främst behandlat landsbygdsskolor, 

och är i svensk kontext relativt orört. Även om en stadsdel och landsbygd har olika 

förutsättningar gällande kommunikation och närhet till en stad eller en annan skola, är 

nedläggning av skolor i landsbygder relevant att diskutera utifrån vilka sociala processer som 

kan sättas i rörelse i ett lokalt samhälle när en skola försvinner, samt vilka känslor en 

nedläggning kan väcka.  

Gällande hur en skolnedläggning påverkar det lokala samhället visar en dansk studie av Niels 

Egelunda och Helen Laustsen från 2006 att en nedläggning av en skola i sig inte innebär att 

det lokala samhället ”dör”, utan att skolan är bland det sista som försvinner i en nedåtgående 

spiral.28 Studien har identifierat 94 skolnedläggningar mellan 1990-1999 på glesbygder och, 

följt av intervjuer på utvalda orter, funnit att nedläggningen oftast togs emot negativt samt att 

det fanns en oro att nedläggningen skulle innebära slutet för bygden. Studien visar dock att in- 

eller utflyttning inte påverkades nämnvärt av nedläggningen, ”slutet” var redan där. I 

intervjuerna framkom också att den lokala medborgarandan upplevdes gå förlorad, vilket 

visar på att skolan som institution kan ha en betydelse och ett symbolvärde i samhället utöver 

utbildningsuppdraget, att skolan står för någonting mer.29 I en svensk kontext visar Jan 

Amcoff upp liknande resultat om att det inte finns några samband mellan skolnedläggningar 

och in- och utflyttning, vilket stärker påståendet att ett samhälle inte dör av skolan, utan att 

det finns andra orsaker som en behöver ta hänsyn till.30 Liksom Egelunda och Laustsen 

pålyser Amcoff dock att forskning visar att skolan har ett betydande symboliskt värde för ett 

samhälle.31  

Outi Autti och Eeva Kaisa Hyry-Beihammer har i en finländsk kontext undersökt 

landsbygdsskolors värde i mindre samhällen och lokalbefolkningens upplevelser av en 

skolnedläggning.32 Studien presenterar fyra huvudsakliga slutsatser: 1: Skolan förenade 

                                                
28 Egelunda, Niels & Laustsen, Helen (2006), “School Closure: What are the consequences for the local society?” in 
Scandinavian Journal of Educational Research, vol.50, no.4, s.429-439 
29 Egelunda & Laustsen (2006), s.436 
30 Amcoff, Jan (2012), “Do Rural Districts Die When Their Schools Close? Evidence from Sweden around 2000” in 
Educational Planning, vol.20, no.3 s.47-60 
31 Amcoff (2012), s.58 
32 Autti, Outi & Hyry-Beihammer, Eeva Kaisa (2014), ”School closures in rural Finnish communities.” Journal of Research 
in Rural Education, 29(1), 1-17 
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byborna i sociala aktiviteter, även för de som inte var vårdnadshavare. 2: Skolan som byggnad 

var en plats för gemensamma aktiviteter.  3: En skola var ett tecken på en levande bygd.  4: 

Nedläggningsprocessen skapade en stark känsla av maktlöshet.33 

När det kommer till kontaktyta och mötesplats tycks skolan spelat en roll då informanterna 

menade att antal aktiviteter hade minskat efter nedläggningen. Som byggnad kunde orter med 

starkt socialt kapital dock fortsätta vårda mötesplatsen och använda sig av lokalerna för andra 

verksamheter. Resultat visar på komplexiteten att undersöka vad en skola kan betyda för en 

ort då många variabler spelar roll om vilka effekter en nedläggning får. Om en ort lyckas 

mobilisera kraft så kan mötesplatsen bestå i ett förändrat format. Studien visar dock att en 

verksam skola per automatik tycks ha skapat en naturlig mötesplats för bygden.  

Studien visar också exempel på skolans kraft av bara dess existens. Informanter uttryckte att 

med skolan finns en framtid för dem och bygden, att skolan skapar känslan av att ”vi lever”.34 

I relation till Egelunda och Laustsens studie som visar på befolkningen bitterhet och uttryck 

om att bygden är ”död”, synliggörs skolans förmåga att skapa framtidstro, även om bygden 

utmanats under lång tid. Slutligen synliggör Autti och Hyry-Beihammer maktförhållandet 

mellan beslutfattare och befolkning när själva nedläggningsprocessen sattes igång. Då 

befolkningens inflytande var mycket begränsat och den upplevda maktlösheten påverkade 

befolkningens relation till staten negativt.35 

En studie från Nya Zeeland av Karen Witten, Tim McCreanor, Robin Kearns och Laxmi 

Ramasubramanian studeras en skolnedläggning i en större stad. Forskarna menar liksom flera 

att skolan i stor grad både kan vara en arena för möten, men också en katalysator till att 

engagera sig. Skolan har en särskild plats i ett område och spelar en viktig roll för 

sammanhållningen då naturliga möten sker mellan familjer i exempelvis föräldramöten eller 

andra skolrelaterade engagemang. Detta nav i mångas liv gör att skolan, tillsammans med att 

den ofta fysiskt placeras centralt, blir en del av områdets identitet.36 

När nedläggningen realiserats gav många av informanterna uttryck för att de förlorat ett 

socialt nätverk och en plats att verka i. Efter nio månader fanns det vissa som upplevde sig ha 

byggt upp någon form av relation på den nya skolan, medan andra hävdade att det 

                                                
33 Autti & Hyry-Beihammer (2014). s.1-17 
34 Ibid. s.10 
35 Ibid. s.1-17 
36 Witten, Karen & Mccreanor, Tim & Kearns, Robin & Ramasubramanian, Laxmi. (2002), ”The impacts of a school closure 
on neighbourhood social cohesion: Narratives from Invercargill, New Zealand.” in Health & Place. 7. s.309 
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sammanhang som tidigare existerat inte hade överförts. De upplevde att de blivit isolerade i 

sitt område och att de inte var bekväma med att bege sig till de nya skolorna. De som särskilt 

upplevde att de inte kunde engagera sig i skolan i samma utsträckning som tidigare var 

föräldrar med lågt socialt och ekonomisk kapital. Bland annat lyftes det geografiska avståndet 

som ett hinder.37  

I en rapport från 2010 beskriver Berit Wigerfelt en elevomflyttning från ett segregerat område 

till en skola med högre status i ett annat område. Motiveringen var likt den för Vivallaskolan, 

att segregationen skulle brytas och att integrationen mellan de olika områdena skulle öka. 

Rapporten visar att utfallet till viss del var positivt, men att skolan som mötesplats inte kan tas 

gör givet. Rapporten beskriver att elever från det segregerade området lyckats bygga 

relationer med andra barn, vilket resulterat sig i exempelvis en godare språkutveckling. 

Samtidigt upplevde elever att den nya skolan förstärkte deras känsla av utanförskap och 

annorlundahet då de upplevdes behöva leva upp till föreställningen om sin annorlundahet.38 

Wigerfelt menar vidare att föräldrar vid skolan som eleverna skulle flytta till var rädda för att 

skolans rykte skulle påverkas negativt och att det skulle bli stökigt, även om de i grunden var 

positiva till integration. Föräldrar till elever som flyttades uttryckte att de kände av den 

negativa inställningen från de andra föräldrarna och var oroliga över hur deras barn skulle tas 

emot. Dessutom tyckte många av dem att det var jobbigt att sina barn skulle behöva resa så 

långt för att ta sig till skolan. Närheten till skolan beskrivs som viktigt för föräldrar, att det 

ingav trygghet för dem att veta vart barnen är, och att platsen var lättillgänglig.39 En annan 

konsekvens som lyfts är att föräldraengagemanget från det segregerade området sjönk i och 

med flytten, och att vissa föräldrar beskrev den nya skolan som mindre anpassningsbar och 

öppen för andra kulturer som den förra. En förälder uttryckte det som att det dels fanns ett 

geografiskt avstånd, men även ett mentalt avstånd som hindar dem att engagera sig i den nya 

skolan.40  

 

 

                                                
37 Witten et al (2002), s.315 
38 Wigerfelt, Berit (2010), Kroksbäck möter Linné: en utvärdering av integration mellan två skolor i Malmö. 
39 Wigerfelt (2010), s.54-61 
40 Ibid. s.57 f 
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2.4 Härifrån och vidare  

Utifrån den tidigare forskningen kan vi förvänta oss att skolan har en betydelse och funktion 

utöver dess utbildningsuppdrag. Institutionen och lokalen har betydelse för fler parter än 

”bara” eleverna; det är något som ger ett område eller en ort en plats att samlas kring, både 

fysiskt men också i form av områdets identitet och känsla av att tillhöra samhället. En skola 

beskrivs som en potentiell mötesplats för samverkan och integration mellan elever, men också 

för området. En tilltagande segregation, både avseende bostad och skola, gör dock att 

mötesplatsen inte integrerar eller inkluderar människor med olika bakgrund i samma 

utsträckning som tidigare. Detta är något skolan behöver förhålla sig till, särskilt i områden 

som bär på ett territoriellt stigma. Skolan kan dock enligt tidigare forskning mildra 

stigmatiseringen genom att bygga relationer och samverka med det lokala området och 

vårdnadshavare. Hur förhållandet mellan skola och område kommit till uttryck i 

Vivallaskolan, samt hur nedläggningen förändrat dessa förutsättningar är vad denna studie 

dels ämnar att undersöka: Vilka betydelser och funktioner en skola kan ha, och hur 

nedläggningen påverkat detta.  

När en skola står under nedläggningshot eller blivit nedlagd är det stor sannolikhet att 

processen river upp sår. Vad denna studie kan bidra med att undersöka huruvida det finns 

liknande tendenser och uttryck i ett ”segregerat” område i en stad som i en landsbygd, eller 

om det genererar andra frågor som forskningen ännu inte berört. Forskningen visar också på 

hur skolor kan ha stor betydelse för ett ”segregerat” område, i form av trygghet, inkludering 

samt att vara en mötesplats för hela området. På så vis kommer denna studie problematisera 

beslutet att lägga ner Vivallaskolan av integrationsskäl, hur beslutet kan leda till social 

exkludering eller inkludering. Forskningen visar att vårdnadshavare, föreningar och området i 

sig riskerar att förlora ett sammanhang och kontakt med en offentlig institution, då ett 

geografiskt och mentalt avstånd till den en ny skola försvårar möten. Slutligen kommer det 

faktum att området Vivalla beskrivs som ett segregerat område och troligtvis bär på ett 

territoriellt stigma diskuteras i hur området upplevde nedläggningsprocessen. 

3. Teori 

För att analysera empirin kommer studien utgå från ett analytiskt raster som fokuserar på 

platsens olika betydelser. I relation till detta kommer begreppsparet social exkludering och 

inkludering att användas för att analysera vad Vivallaskolan och nedläggningen innebar för 

området och dess aktörer. 



 11 

3.1 Platsens betydelse 

För att kunna analysera vad en skola betyder för individer och ett område som Vivalla, samt 

synliggöra vilka betydelser en skola kan ha kommer empirin analyseras utifrån idéen om att 

en plats har en betydelse: I tidig forskning om platsens betydelse skiljdes ofta på begreppen 

”rum” och ”plats” för att beskriva spänningen på en fysisk plats som är något upplevt och 

känt för oss, medan ett rum handlar om en föreställning om något okänt.41 Modernare 

forskning kring hur identiteter formas har dock snarare diskuterat enbart begreppet ”plats” för 

att undvika förvirring, och att ”plats” kan inneha olika nivåer.42 Gemensamt är dock 

konstaterandet att en plats innefattar olika betydelser och värden, och att våra upplevda eller 

icke-upplevda erfarenheter av en plats påverkar vår syn på platsen. Exempelvis kan en skola 

belägen på andra sidan staden tillskrivas värden och fördomar som leder till att ett mentalt 

avstånd uppstår. För denna studie kommer enbart ”plats” diskuteras, och efter inspiration från 

Katarina Gustafssons avhandling ”Vi och dom i skola och stadsdel: Barns identitetsarbete och 

sociala geografier” delas platsen i tre nivåer: En fysisk, social och mental nivå.43  

Den fysiska nivån är själva platsen som vi ser framför oss, den fysiska ytan som vi kan röra 

oss på. Den sociala nivån av plats handlar om vad vi faktiskt utför för handlingar på platsen, 

vilka som verkar i den samt platsens sociala funktion. Slutligen handlar den mentala nivån om 

ett mer abstrakt förhållningssätt vi kan ha till en plats, vilka värden och föreställningar vi 

tillskriver den samt vilket symbolvärde den kan ha för individer och samhällen.44 En plats 

behöver nödvändigtvis inte vara ett geografiskt område utan kan lika gärna vara en skola där 

de tre nivåerna kan appliceras. En skola kan vara en fysisk byggnad där elever går till för att 

undervisas. På den sociala nivån kan skola innebära en mötesplats mellan elever, föräldrar 

och lärare, samt en plats för föreningsaktiviteter. På den mentala nivån kan skolan bära på ett 

symboliskt värde, det vill säga att det betyder något för ett område att ha en skola, en skola 

som kan kallas ”vår skola” och bidra till områdesgemenskap och identitet. På den mentala 

nivån tillskrivs också skolan dess mening, men också föreställningar om hur en skola ska vara 

eller hur en viss skola ”är”.  

I sin avhandling för Jenny Kallstenius ett liknande resonemang, inspirerad av Pierre Bourdieu,  

om platsens betydelse och vad det innebär för individer: ”det finns ett samband mellan den 

                                                
41 Gustafson, Katarina (2006), Vi och dom i skola och stadsdel: Barns identitetsarbete och sociala geografier. s.38 
42 Gordon, Tuula, Holland, Janet & Lahelma, Elina (2000), Making Spaces: Citizenship and Difference in Schools.  
43 Gustafson (2006), s.39 
44 Ibid. s.38 f. 
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fysiska dimensionen av en plats, de sociala strukturer som omger platsen och de mentala och 

symboliska strukturer som formar individers uppfattningar och praktiker kopplade till platsen 

i fråga.”45 Kallstenius menare vidare att det finns sociala strukturer som dels återspeglas i det 

fysiska rummet, att ett rum eller område ser ut som det gör på grund av strukturer, men även 

att strukturerna manifesteras i rummet och den geografiska platsen. Utifrån den förståelsen 

kan vi inte påstå att ett rum eller en plats är neutralt, utan det är alltid präglat av de strukturer 

och hierarkier som råder i samhället. Detta leder till att olika platser tillskrivs värden och 

egenskaper vilket i sin tur leder till att olika platser får en viss status.46 

De värden och egenskaper som tillskrivs platsen påverkar också individer som bor i området 

eller går på just den skolan. Bourdieu menar att ”värdet av en plats i det sociala rummet 

tenderar att färga av sig på de individer som finns där.”.47 Därför kan rykten och stigman om 

en plats eller skola återfinnas hos exempelvis elever eller vårdnadshavare, men också i de 

olika nivåerna av ”plats”. Därför kommer studien inte enbart utgå från att en skola som 

Vivallaskolan har olika funktioner eller betydelser på olika nivåer, utan att det även pågår 

processer inom dessa nivåer. 

3.2 Social exkludering och inkludering 

De processer denna studie kommer utgå från är ”social exkludering” och ”social inkludering”. 

Dels för att problematisera integrationsaspekten i beslutet att lägga ner Vivallaskolan, men 

också för att belysa skolans funktion för inkludering i samhället i och med att Vivallaskolan 

ligger i ett ”segregerat” område. 

Social exkludering är ett begrepp som syftar på en process som sätter gränser och skapar 

hinder för en individ att ingå och delta i ett samhälle. Begreppet ställs ofta i relation till 

”utanförskap”, som blivit ett vanligt sätt att benämna och placera personer som upplevs 

marginaliserade, arbetslösa, fattiga, segregerade etcetera.48 Medan utanförskap beskriver ett 

tillstånd, något man är, tar begreppet social exkludering istället fokus från den som blir 

drabbad och placerar individen i en vidare kontext: ”Att tala om utanförskap förlägger i det 

sammanhanget problemet till den ena sidan i en relation – till utanförskapet – emedan talet 

om social exkludering problematiserar de relationer som skapar gränsdragningarna för en 

                                                
45 Kallstenius, Jenny (2010), De mångkulturella innerstadsskolorna – om skolval, segregation och utbildningsstrategier i 
Stockholm. s.18 
46 Kallstenius (2010), s.18 f. 
47 Ibid. s.19 
48 Ekholm, David (2018), Ungas utanförskap i utsatta stadsdelar: En kunskapsöversikt om social exkludering i relation till 
ekonomiska villkor, utbildning, politiskt deltagande och rumslig segregation s.4 f. 
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individ”.49 En central komponent i begreppet är att  exkluderingen innefattar ett beskuret 

medborgarskap.50 Med det menas att en medborgare kan ha formella rättigheter, men i 

praktiken sakna reella sociala rättigheter och möjligheter, vilket hindrar individen att 

fullvärdigt delta och inkluderas i ett samhälle. 

Dessa gränsdragningar och processer kan komma till uttryck på olika vis, och har beskrivits 

inom fyra olika sfärer: Arbetsliv och ekonomi, utbildning och skola, politik och civilsamhälle 

samt rumslig segregation och boende.51 För denna studie kommer i huvudsak utbildning och 

skola samt den rumsliga segregationen beröras, men även i viss mån politik och civilsamhälle 

då det varit påtagligt i beskrivningar av nedläggningsprocessen. 

Utbildningsväsendet och skolan kan vara sfärer som både bidrar till ökad inkludering och 

exkludering i samhället. En utbildning kan skapa möjligheter för en individ som leder till 

inkludering i exempelvis arbetslivet eller till en högre utbildning och nya sammanhang. 

Skolan som en mötesplats kan också verka för inkludering då individer möts, utbyter 

erfarenheter och bygger relationer med nya människor. Exempelvis skulle möten mellan 

elever med utländsk bakgrund och elever med svensk bakgrund kunna bryta föreställningar 

och barriärer som uppstått mellan dem och således leda till inkludering.52 

Skolan kan dock vara en plats där exkluderingsprocesser som segregation och stigmatisering 

upprätthålls och reproduceras på grund av till exempel vilket elevunderlag skolan har, om 

exemplet ovan inte sker i en segregerad skola, eller om mötet inte sker på lika villkor och den 

ena gruppen underkastas den andra. Då blir skolan en plats där exkludering sätts i rörelse. 

Arbetet som utförs i skolan från ledning och personal kan också bidra till exkludering av 

grupper beroende på hur de arbetar för att möta de föreställningar som kan finnas.53  

Rumslig segregation beskrivs som en process som både kan leda till, men också öka på en 

social exkluderingsprocess. En tidig definition säger: ”Segregation är en frivillig eller 

ofrivillig process som leder till att befolkningsgrupper separeras från varandra rumsligt.”.54 

Om det rumsliga avståndet mellan olika grupper skapar hinder får individer det svårare att 

                                                
49 Citat från Stigendal, Mikael (2016), Samhällsgränser: ojämlikhetens orsaker och framtidsmöjligheterna i en storstad som 
Malmö. Finnes i Ekholm, David (2018), s.6 
50 Schierup, Carl-Ulrik. (2003), “Social exkludering och medborgarskap i Sverige och EU.” i Den gränslösa välfärdsstaten. 
Svensk socialpolitik i det nya Europa. 
51 Ekholm (2018) 
52 Ibid. s.13 ff. 
53 Ibid. s.15 ff. 
54 Brante & Fasth (1982), s.93 
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mötas ”över gränserna”, vilket leder till social exkludering då vissa rum och grupper kommer 

inneha större makt och inflytande på grund av sin sammansättning av människor och sociala 

resurser. Segregation ger också uppskov till andra processer som stigmatisering vilket innebär 

att människor som lever och växer upp i områden med svaga sociala och ekonomiska resurser 

kan utmålas som avvikande från majoritetssamhället. Detta kan sedermera leda till att 

området anammar och identifierar sig i vad de tillskrivs att vara genom en 

internaliseringsprocess. Däremot kan också en rumslig segregation leda till 

inkluderingsprocesser inom ett område där gränsdragningar mellan området och 

majoritetssamhället kan få människor att känna samhörighet och ha tillit till varandra i vad 

som annars beskrivs som ett otryggt och ”segregerat område.55 Rumslig segregation kommer 

dock inte bara till uttryck i bostadsområden utan även i dess skolor. En rumslig uppdelning 

mellan elever av olika bakgrunder kan således leda till att skolorna förlorar sin naturliga och 

inkluderande mötesplats.   

Deltagande i politik och civilsamhälle menas med huruvida en individ har tillgång till en 

politisk arena eller sammanhang där en kan göra sin röst hörd. Exkludering från dessa medför 

att individen själv inte är aktiv i beslutsprocesser, men det kan också handla om att det inte 

finns representation där beslut tas eller att de politiska frågorna som berör individen inte är på 

den politiska agendan. Civilsamhället kan vara en väg in för en individ som är exkluderad 

genom att delta i föreningsliv eller med hjälp av en organisation lyfta en fråga till den 

politiska agendan.56  

Utöver nämnda sfärer kan exkluderings- och inkluderingsprocesser förstås efter huruvida en 

individ har en förmåga eller möjlighet att kommunicera med en annan eller samhället i stort. 

Ifall en individ inte kan kommunicera med samhället eller ett sammanhang på grund av olika 

barriärer blir individen därmed exkluderad.57 Då avser det inte enbart förmågan att kunna tala 

med varandra med ett språk eller via en tolk, utan det handlar också om att sammanhanget är 

tillgängligt och upplevs vara öppet för individen att vistas där självmant eller via en 

mellanhand. Antagandet att möjligheten till att kommunicera leder till inkludering eller 

exkludering är således lite mer komplext än att ”bara” kunna tala, det handlar också om att få 

möjligheten, förtroendet och rätten att tala. 

                                                
55 Ekholm (2018), s.19-23 
56 Ibid. s.17 ff. 
57 Jönhill, Jan Inge (2012), Inklusion och exklusion. s.7 
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Slutligen finns det skäl att kort beröra ”integration” som inledningen slog fast var ett av 

huvudskälen till att Vivallaskolan lades ner. Integration ses i den här studien som en del av 

social inkludering och en inkluderingsprocess avseende kultur och etnicitet snarare än 

inkludering av människor från olika sociala skikt.58  

Det är rimligt att anta olika sociala exkluderingsprocesser när vi behandlar frågor som 

nedläggning av en skola i ett ”segregerat” område, men som påtalat finns också processer som 

kan leda till social inkludering. De skäl som anges för att motivera nedläggningen bygger på 

att det just ska leda till en typ av inkludering, nämligen integration, för eleverna och att nya 

mötesplatser skapas. Detta kan mycket väl leda till inkludering på andra plan för exempelvis 

vårdnadshavare, föreningar eller området i stort.  

4. Metod 

Vad betyder en skola för ett område? Frågan är inte helt självklar då den kan skilja sig en hel 

del beroende på vilket område vi menar. Det kan också få olika betydelser beroende på vem 

frågan ställs till, ifall det är till en som bor i området eller till någon som observerar utifrån. 

Frågan har ett djup och en komplexitet som för att göra den rättvis kräver förutsättningar till 

att besvara den lika djupt. Således vänder sig denna studie till en kvalitativ metod och 

intervjuer som öppnar upp för en bredare analys och en djupdykning i forskningsfrågorna 

samt ger forskaren möjlighet att fånga uttryck för samhälleliga fenomen utifrån informantens 

upplevelser och erfarenheter.59 I intervjusituationen ges också informanten tid och rum för att 

fördjupa sina svar, redogöra dem med exempel och även diskutera frågor som för forskaren i 

förhand inte var synligt.60 Åtminstone ifall forskaren ger förutsättningar för det. 

4.1 Urval och material  

För att kunna besvara vad en skola betyder för ett område behöver just områdets röster få 

komma till tals. I uppstartsfasen av studien urskildes i artiklar och uttalanden om 

Vivallaskolan ett nära samarbete mellan skola och vårdnadshavare samt föreningsliv varpå 

dessa tre aktörer blev studiens målgrupp. Tidigare personal på högstadiet är den grupp som 

dagligen befunnit sig på den fysiska platsen och kan beskriva skolans vardagliga arbete i 

området och hur samarbeten kunde ta form. Deras dagliga kontakt med elever föranleder 

också att kontakt med hemmet och vårdnadshavare tagits och utvecklats. Vårdnadshavare kan 

                                                
58 Bunar (2001), s.70 
59 Bryman, Alan (2011), Samhällsvetenskapliga metoder. s. 412-445 
60 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red), (2014), Handbok i kvalitativ analys s.82 
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tala om hur relationen med skolan kommit till uttryck från deras perspektiv, men det är också 

deras vardag, näst efter elever, som troligen påverkats mest av nedläggningen. Att tala med 

föreningar kan ge en bredare bild av hur området upplevde skolan och hur 

nedläggningsprocessen togs emot i stort. Föreningar engagerar också fler än ”bara” 

vårdnadshavare och elever, och kan därför ha andra synpunkter eller perspektiv som kommer 

”utanför” skolans värld.  

I första hand togs kontakt med individer som tidigare arbetat på Vivallaskolan samt 

föreningar som driver en aktiv verksamhet. Efter de två första intervjuerna rekommenderades 

andra aktörer vilka jag tog kontakt med, en process som inom metodlitteratur kallas för 

”snöbollsurval”.61 Denna urvalsmetod påverkar generaliserbarheten då det inte är ett helt 

slumpmässigt urval, vilket gör att det inte heller blir representativt för en population.62 

Däremot fångas informanter in som annars skulle varit svåra att nå, och inom kvalitativ 

forskning ligger fokus ofta på att intervjua rätt nyckelpersoner snarare än ett representativt 

urval av populationen.63 Urvalet är heller inte slumpmässigt från första början utan inringat 

efter vad som ansågs kunna ge ett bra underlag för att svara på forskningsfrågorna. Då denna 

studie bland annat ämnar att synliggöra sociala exkluderings- och inkluderingsprocesser 

finner jag att urvalet varken behöver eller kan generalisera ett områdes upplevelser av en 

skola, utan jag kommer snarare söka efter uttryck och exempel på social exkludering och 

inkludering samt platsens betydelse. 

Totalt har sju informanter intervjuats á 45-60 minuter. Två stycken har tidigare arbetat på 

Vivallaskolans högstadium, varav en var rektor. Nu arbetar de båda på en av de fyra 

tillvalskolorna i Örebro. Fyra stycken är aktiva i föreningar som verkar i området, samt en är 

vårdnadshavare med barn på både Vivallaskolan F-6 samt en av de nya tillvalsskolorna. Ett 

par av informanterna har rollen som både föreningsaktiv och vårdnadshavare, men även som 

tidigare elev på Vivallaskolan. Vårdnadshavaren och en av de föreningsaktiva har dessutom 

uttryckt sig ha god kontakt med flera vårdnadshavare och ingår i aktiva föräldranätverk. 

Tillsammans har de kunnat ge beskrivningar och uttryck från skolans, vårdnadshavares och 

områdets perspektiv på vad en skola kan betyda för ett område. 

Information om respektive informant finns under bilaga 1.  

                                                
61 Bryman (2011), s.186 f. 
62 Ibid. s.187 
63 Ibid. s.392 
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4.2 Semistrukturerad intervju 

Intervjuerna genomfördes i semistrukturerad form där vissa teman var förbestämda och 

fungerade som ett ramverk för intervjun.64 Dessa utgick från studiens syfte och 

forskningsfrågor, varvid övergripande teman konstruerades: 

1. Om relationer mellan skola och lokalområde/vårdnadshavare  

2. Om skolans betydelse för området – vilka betydelser har en skola? 

3. Om nedläggningen. 

4. Om det nya mötet.  

För varje tema förberedes följdfrågor (se bilaga 3) som ställdes i de fall informanterna inte 

självmant behandlade studiens forskningsområde. Informanternas svar kan också leda till att 

de ursprungliga frågorna förändras under processens gång för att fånga in nya perspektiv och 

spår. Detta ska dock inte enbart ses som en svaghet eller nackdel, utan ligger snarare i linje 

med den kvalitativa metodens ambition att undersöka och redogör hur samhället egentligen 

”är” då informanten kan ge nya insikter och kunskaper om undersökningsområdet.65 

Exempelvis var en tidig utgångpunkt hur det ”är” just nu, hur nedläggningen har påverkat 

området. Dock var det svårt att sätta ord för informanterna på något som ännu inte riktigt 

processats klart, och jag som intervjuare tog inte den frågan djupare. Istället diskuterades 

själva nedläggningsprocessen då den uppenbart tog mer plats i informanternas svar och tankar 

varvid forskningsfrågan förändrades till hur nedläggningen påverkade lokalsamhället, något 

som gav mer utrymme på själva beslutet och vad det frambringade för upplevelser snarare än 

att fokusera helt på hur det är just idag.  

4.3 Analysprocess – en hermeneutisk ansats 

Materialet har analyserats utifrån en hermeneutisk ansats vilket innebär att jag ämnar att tolka, 

förstå och förmedla det informanterna uttryckt.66 Empirin som består av intervjuer kommer 

tolkas utifrån den text som transkriberats, det vill säga att det är själva texten som jag gör 

anspråk på att tolka, förstå och förmedla.  

Det utrymme som en semistrukturerad intervjuform ger kan en fråga leda till ett svar som i sin 

tur leder till nya frågor och ny kunskap. Denna process är även känt som ”den hermeneutiska 

                                                
64 Bryman (2011), s.412-424 
65 Ibid. s.412 fff. 
66 Ödman, Per-Johan (2017), Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik s.127 f. 
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cirkeln”, eller som Per-Johan Ödman föreslår: den hermeneutiska spiralen.67 Genom att uppnå 

förståelse genom tolkning föder det i samma stund nya tolkningsmöjligheter som kan leda till 

ny kunskap, likt en spiral som vandrar uppåt. Således är den nya tolkningen beroende av den 

tidigare förståelsen, det vill säga att en ny tolkning baseras på ett antagande och kan inte stå 

förutsättningslös. Ödman liknar processen vid ett pussel där den rådande kontexten är en ram 

som våra tolkningar och förståelser, själva pusselbitarna, utgår från. Tillsammans bildar de 

sedan en uppfattning om helheten.68 Detta blev i denna studie tydlig i exempelvis att 

beskrivningarna av Vivallaskolans relation till vårdnadshavare efter ett par intervjuer inte vara 

entydiga utan gav sken på utmaningar som uppstått däremellan, vilket i sin tur påverkade 

följdfrågor, den slutliga analysen samt tankar om varför den utvecklingen skett. Den 

hermeneutiska ansatsen, och dess ”spiral”, är därför aldrig förutsättningslös i sin 

analysprocess, och jag som tolkare är i allra högsta grad delaktig i vad som sedan presenteras 

som resultat.  

Att tolka innebär således att forskaren inte kan separera sig själv från det som tolkas, det är en 

omständighet och förståelse som hermeneutiken vilar på.69 Hans-Georg Gadamer beskriver 

förförståelsen något som ”ockuperar” ens medvetande, och att det är något som vederbörande 

inte kan frigöra sig från.70 Jag har exempelvis medvetet sökt upp vissa informanter utifrån en 

förförståelse om att de ”borde” ha en god överblick över området. Dessutom utgår resultatet 

från teoretiska raster som påverkat mitt analytiska tillvägagångssätt. Därmed kan en forskare 

utifrån en hermeneutisk ansats inte göra några absoluta sanningsanspråk, utan endast 

presentera en tolkning som utgår från forskaren och det material som vederbörande väljer att 

använda sig av.  

Att förstå sitt material är i processen att finna likheter och skillnader i det material som 

studeras, vilket utförs själva i kodningen av den transkriberade texten.71 Detta har gjorts i 

Nvivo, ett digitalt analysverktyg som sorterar upp materialet efter egendesignade ”noder” som 

är undergrupper utifrån olika teman som framkommit i materialet. De tre nivåerna av plats har 

varit de övergripande kategorierna som materialet sorterats in i. Därefter har noder, eller 

undergrupper, skapats efter vad jag som forskare tolkat och ”sett” i materialet. Exempelvis 

har uttryck som benämner skolan som mötesplats hamnat under en nod som namngivits 

                                                
67 Ödman (2017), s.98 ffff. 
68 Ödman (2017), s.99  
69 Ibid. s.21 
70 Gadamer, Hans-Georg (2015), Sanning och metod: i urval. s.142 
71 Ricœur, Paul (1993), Från text till handling: en antologi om hermeneutik. s.96 ff. 
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”mötesplats”, som i sin tur förs in i under den sociala nivån. Dessa noder är således något jag 

som forskare själv har skapat i mötet med mitt material utifrån de teoretiska raster jag synar 

det genom.  

De tolkningar och den förståelse som presenteras kan däremot inte enbart baseras på den 

införskaffade empirin. För att kunna förmedla och förklara empirin krävs ett teoretiskt 

ramverk eller raster där enskilda uttryck kan bli exempel för större fenomen.72 I 

analysprocessen har jag dels funnit uttryck för skolans betydelse på en fysisk, social eller 

mental nivån av plats, men jag har också analyserat materialet hur sociala exkluderings- och 

inkluderingsprocesser kommer till uttryck på nivåerna. Med hjälp dessa raster, nivåerna av 

plats samt exkludering och inkluderingsprocesser kan jag således både förstå och förklara min 

tolkning av materialet. 

4.4 Kvalitets- och forskningsetiska överväganden  

Informanterna har delgett både sin egen syn på frågorna, men frågorna ställdes också för att 

öppna upp för upplevelser de hört eller känt av i området för att få en uppfattning om 

områdets upplevelser i stort. Generaliserbarheten, det vill säga hur överförbar analysen är på 

andra områden är dock inte helt oproblematiskt. Tidigt under empiriinsamlingen fick jag inte 

alltid entydiga svar vilket dels blottlägger komplexiteten i frågan om en skolas betydelse, men 

också att Vivalla är ett stort område som innefattar många människor med olika kulturella 

tillhörigheter och socioekonomiska bakgrunder. Därför går det inte att ge ett generaliserbart 

svar på vilka betydelser en skola kan ha då det varierar från person till person. Med största 

sannolikhet finns det flera lager som inte kommit till ytan, där kanske de som drabbats mest 

av beslutet inte kommit till tals eftersom de antingen saknar kanaler att uttrycka sig eller att 

jag inte träffade just den föreningen som senare kunde leda mig till just den person som 

drabbats hårdast. Med sju informanter med olika roller kan heller inte ett svar ges till hur hela 

området upplevt nedläggningen av Vivallaskolan, något som bör förtydligas. Däremot kan 

deras svar och upplevelser ge uttryck för hur exkludering- och inkluderingsprocesser sätts i 

rörelse för olika människor, och att lösningar på segregation riskerar att försöka vara en 

lösning för ett helt område, trots dess breda omfång av olika människor och utmaningar.  

Frågorna var, som tidigare nämnt, konstruerades med bred utgångspunkt för att minska risken 

att intervjun skulle bli alltför styrd åt någon riktning och istället bygga på informantens 

                                                
72 Ödman (2017), s.164 f. 
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upplevelser och svar. Öppenheten ger utrymme för informanterna att kunna resonera kring 

faktorer som ligger i periferin, frågor som forskaren i första hand inte frågade om. Exempelvis 

reagerade informanterna i hög utsträckning negativt till nedläggningen och lyfte fram flera 

betydelser som gått förlorat, men samtidigt uttryckte samtliga att det var ett nödvändigt och 

ett bra beslut vilket blottade hur synen på Vivallaskolan förändrats under de sista åren från 

lokalområdet.  

Inför intervjun togs kontakt antingen via mail eller ett telefonsamtal där syftet redogjordes 

samt att intervjun skulle spelas in och att informanterna skulle förbli anonyma. Vid själva 

intervjun upprepades detta med ett förtydligande gällande deras rättigheter och vad intervjun 

skulle användas till. Enligt vetenskapsrådets riktlinjer skall tre krav följas för att hålla en god 

forskningssed: Samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.73 Därför 

informerades informanterna om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst har 

rätt att dra sig ur studien. Deras deltagande var och förblir anonymt, vilket även innefattar de 

föreningar informanten eventuellt tillhör och representerar. Materialet som samlats in skall 

sedan enbart användas till studiens syfte och vid eventuella förändringar måste forskaren ta 

kontakt med informanten för ett nytt godkännande. Efter att detta klarlagts medgav 

informanterna muntligt sitt samtycke innan själva intervjun började. 

Informanterna har i undersökningen tilldelats pseudonymer för att det inte ska gå att spåra en 

informants svar till en person, och även de transkriberade intervjuerna har anonymiserats.  

5. Resultat 

Empirin kommer som tidigare nämnt presenteras på följande vis: De tre nivåerna av plats; 

fysisk, social och mental redogörs var för sig. Inom dessa nivåer kommer sociala 

exkluderings- och inkluderingsprocesser analyseras i respektive nivå. 

För att enklare komma ihåg vilken målgrupp informanten tillhör har de tilldelats namn där 

första bokstaven står för respektive målgrupp: 

Patrik och Patrici 

a = (Tidigare) Personal 

Fatima, Ferid, Frans och Fariba = (Representerar främst) Förening 

                                                
73 Vetenskapsrådet (2017), God forskningssed 
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Vilma = Vårdnadshavare 

GG = Intervjuare  

5.1 Den fysiska nivån – ”där man liksom kunde glida ner” 

Vilken betydelse den fysiska platsen Vivallaskolan har blev särskilt framträdande när 

informanterna talade om vad nedläggningsbeslutet väckte för oro och vilka förändringar som 

beslutet fört med sig. I samtalet kunde sedan tre noder utkristallisera sig: Tillgänglighet, 

logistik och skolan som hemvist.  

Vad den fysiska nivån och Vivallaskolan innebar för tillgänglighet uppdagades i samtalet om 

hur Vivallaskolan arbetade för att upprätthålla och utveckla relationer i området. Föga 

förvånande betonas den geografiska närheten som särskilt viktig för informanterna. Tidigare 

personal Patricia berättar om nuvarande situation: 

Den största skillnaden för vår del är väl att vi känner ju att vi inte har dom lika nära, och jag tror att föräldrarna också 

upplever att vi blir distanserade på nått sätt nu, det är inte som när man bara kan kvista ner på en rast till 

Vivallaskolan och prata med mentorn, så var det ju ofta hos oss, och det är ju svårare nu, precis som att det är svårare 

ibland att få till möten och så, att vi märker att … jag tror att många vårdnadshavare kan känna sig lite osäkra precis 

som barnen när dom kommer in här i den här miljön. 

Patricia fortsätter att resonera kring hur vårdnadshavare tidigare kunde ”glida ner och prata 

med läraren” och att menade att Vivallaskolan lyckats bygga upp relationer mellan dem och 

vårdnadshavare som öppnat upp skolan och gjorde den tillgänglig. Den geografiska närheten 

underlättade arbetet då skolan blev en naturlig och nära plats att vara på, en plats där de kunde 

”kvista ner på en rast”. Den osäkerhet som Patricia reflekterar över är den nya miljön som de 

nya skolorna blivit, det är ett geografiskt avstånd för vårdnadshavare, men också för personal 

gentemot vårdnadshavare. Tidigare personal Patrik ger uttryck för liknande upplevelser där 

skolan i Vivalla möjliggjorde kontakt med hemmet och minst sagt okonventionella metoder: 

[...] många är ju väldigt bra på att tänka utanför boxen, eller faktiskt… och det var ju lätt i Vivalla, att jobba mer 

uppsökande hemma. 

GG: För det är en stor skillnad från tidigare..? 

Ja, men förut kunde vi ju knacka på och hämta en del elever som inte dök upp, det har vi ju svårare att göra när vi är 

här liksom. Då hade vi fem minuter till olika bostäder. 

Citatet säger även något om vilket ansvar Vivallaskolan ville ta i området, där skolan blev 

något mer än ”bara” skola. Vivallaskolans ambition att vara ansvarstagande och tillgängliga 

var uttalat och det underlättades av dess fysiska plats då både Patrik och Patricia menar att det 

är svårare att ta extra ansvar när de inte längre är på plats i området. Genom att ”tänka utanför 
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boxen” och faktiskt göra det syns en vilja till inkludering i Vivallaskolans sätt att arbeta ut 

mot området. Flytten av högstadieskolan kan således öka på en social exkludering i form av 

en rumslig distans då skolan inte längre kan ta det extra ansvaret eller vara tillgängliga på 

samma vis som tidigare.  

Att Vivallaskolan fanns på plats tycks ha lett till social inkludering i form av att 

vårdnadshavare och elever haft en nära väg till kommunikation, och att skolan också velat 

kommunicerat med dem och varit tillgängliga för och i området. Den geografiska närheten 

och tillgänglighet till den fysiska platsen beskrivs som att ha stärkt relationerna mellan skola 

och område. Aktörer i området bekräftar att skolans närhet gav trygghet för vårdnadshavare 

och elever. På frågan varför de tror att vissa föräldrar valde att ha sina barn i Vivallaskolan 

svarar föreningsaktiva:  

Fatima: Och att dom känner att dom är tillgängliga och nära sina barn. Så jag tror att det har mest med närhet, att dom 

kan vara nära sina barn. 

Ferid: En annan kan vara trygghetsperspektivet, det är nära till skolan, det är nära till hemmet där dom bor, det är lätt 

att hämta barnen därifrån. 

Vårdnadshavare Vilma flyttade sina barn till Vivallaskolan av dessa anledningar, men ger 

uttryck för att dessa erfarenheter inte är entydiga:  

Vilma: Jag tycker att det är under kontroll, och det är lättare för mig att gå till skolan, dricka kaffe där, det bli lugnt 

och så. Hämta mina barn, prata med lärare, arbeta tillsammans. Men det var inte så 

GG: Men det var det du hoppades på? 

Vilma: Ja, precis. 

Vilma utvecklar dessa resonemang under den sociala nivån, men skälen till varför Vilma 

valde att flytta sina barn till Vivallaskolan bekräftar värdet av att ha nära till den fysiska nivån 

samt Vivallaskolans ambition och vilja att vara tillgänglig och öppen. Den fysiska nivån kan 

vara en plats för social inkludering då kommunikation mellan skolan och olika aktörer 

underlättas. Trots den geografiska närheten kan dock exkludering uppstå ifall relationerna inte 

klaffar. Således kan inte den fysiska nivån per automatik leda till inkludering, något som 

kommer utvecklas under den sociala och mentala nivån, utan det förutsätter också 

kommunikation. 

När nedläggningen och vilka konsekvenser som följde kom på tal i intervjuerna blev det 

tydligt att det nya avståndet var ett orosmoment, snarare än hur relationen till lärare och skola 

skulle förändras. Det nya avståndet krävde plötsligt en helt annan logistik.  
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Ferid: Den ena var rädsla för barnen ”hur ska jag hinna, hur ska jag hämta, hur ska barnen komma?” den praktiska 

delen, att barnen hamnar i ett område och hur dom ska ta sig, vilken buss ska dom ta? 

Fatima: och dom finns inte där lika tillgänglig kanske, dom kanske saknar bil. det finns många föräldrar som varken 

har körkort eller kan köra. Och då blir det svårt för en förälder att ta sig dit och tillbaka hela tiden. 

Här fångas de socioekonomiska förhållandena för vårdnadshavare i området och vilka 

utmaningar som ställs på dem när den fysiska skolan flyttats. I och med att högstadiet numer 

är på ett annat avstånd krävs en annan logistik för både elever och vårdnadshavare som 

begränsar dem i mötet med de nya skolorna. Dessutom finns en risk för rumslig exkludering 

om vårdnadshavare inte kan ta sig till de nya skolorna över huvud taget, eller att det helt 

enkelt ”tar för mycket tid”. Att deras barn blir placerade i områden de inte känner till har 

också lett till en känsla av otrygghet och föreställningar, vilka kommer utvecklas i avsnittet 

om den mentala nivån. För föreningsaktive Fariba var dock distansen till den nya platsen som 

genererade mest oro: 

Fariba: Dom var jätteoroliga från början, hur ska det gå, hur ska det funka? Oro hos föräldrar, det här med bussen och 

komma fram och tillbaka. När hinner dom hem, och så här. Ska dom gå på stan efter skolan? Det var mycket oro för 

oss föräldrar också. Men idag när jag pratar med dom, jag ser att dom trivs tjejerna. Dom har fått kompisar från andra 

områden som dom umgås med efter skolan och på helger också. Så den här rädslan finns inte kvar, hos föräldrar eller 

hos tjejer och killar. 

Liksom tidigare personal tycker sig Fariba höra från vårdnadshavare och elever att den första 

oron tycks ha mildrats och att eleverna börjat rotat sig. Den nya fysiska platsen har enligt 

deras utsagor bidragit till ökad inkludering mellan elever och möjligen till integration där 

elever från olika bakgrunder börjat umgås och socialiserat sig.   

För att komma åt vad en skola betyder i stort ställdes frågan om vad som skulle ske om också 

grundskolan lades ner. Detta var något som inte togs emot med stor förtjusning. Återigen 

kommer familjers socioekonomiska förutsättningar på tal och den otrygghet som skulle 

uppstå.  

Vilma: Jo, men många familjer som bor här, det är stora familjer. Om vi ska lägga ner skolan, och det händer nånting, 

hur ska mammorna åka dit? Dom har inte körkort, dom har inte möjlighet att cykla, eller dom kan inte cykla. Vi har 

lite konflikt att vi inte är som andra kvinnor, som svenska kvinnor, dom kan göra det här, dom har små familjer. Vi 

har stora familjer. Om du bara ska gå runt till den här skolan, och andra skolan, och gå runt och ha sex barn till 

exempel. Hur ska du klara dig? Hur kan jag lösa konflikter då? Det blir att jag behöver kämpa med jobb, hemma, 

tufft hemma med mycket jobb och så, ska jag springa fram och tillbaka till olika skolor? 
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Farhågorna påtalades av flera i diskussionen om högstadiets betydelse, om än i mildare 

form. Men att högstadiet lades ner uppdagade en oro och frågor om hela skolans vara eller 

icke-varande, vilket synliggör de förutsättningar området Vivalla har och hur det skulle 

drabba människor som redan har det tufft att få ihop livspusslet. En skola i området kan ge 

förutsättningar för inkludering i form av att den potentiella mötesplatsen är tillgänglig och 

att det inte ska behöva bero på en vårdnadshavare ekonomiska eller sociala förmåga att ta 

sig till mötesplatsen. Vivallaskolan fysiska nivå kan således bidra till inkludering för ett 

socioekonomiskt utsatt område genom att vara en tillgänglig institution.  

Skolan som hemvist var också något som påverkades av det nya avståndet och de ökade 

restiderna vilket innebar att skolan inte längre var den naturliga samlingspunkt och mötesplats 

för högstadiet som Vivallaskolan tidigare varit. Till en början observerades minskat 

deltagandet i både skolans och de föreningsaktiviteter som skedde efter skolan. 

Frans: I början kanske, eftersom dom är utspridda i olika skolor, och dom måste åka med buss, och dom blir trötta. I 

början det var inte många som kom till gården. Men på fredagarna var det många som kom, vi hade nästan 150 

besökare, 180. Och man orkar inte. Och dessutom om man är aktiv i någon förening det blir ännu svårare. Kommer 

du hem till klockan fem-sex, du ska äta, så hinner du inte göra nånting. Men nu, om vi ser, vi har många som faktiskt 

kommer. Bara dom hittar hit.  

Patrik: Och sen handlar det mycket om fritid, jag menar om vi tänker det här med att eleverna inte får stanna och inte 

är på fritidsaktiviteter med dom här. Det räcker ju inte riktigt att integreras bara i skolan, för om man sen åker hem 

och inte umgås, för ungdomar vill ju umgås på fritiden. Till viss del fixar dom det via sociala medier eller via spel, 

alltså att dom gamear ihop. Men tonåringar vill också mötas och får man inte det från Vivalla, alltså speciellt tjejerna 

får inte vara nån annan stans, då blir det svårt. För dom vill ju också vara kompisar, inte bara klasskompisar. Och då 

kanske dom här klustren ändå fortsätter att vara. 

Här utvecklas idéen om hur skolan kan fungera som en arena och katalysator för möten och 

social inkludering. Tidigare hade Vivallaskolan varit en plats där eleverna kunde mötas efter 

skolan och bygga vidare på de möten som uppstått under skoltid. De nya förutsättningarna 

tycks ha utmanat den processen där Patrik särskilt trycker på att tjejer blivit lidande då den 

nya miljön inte ansetts vara trygg nog att stanna i. Patrik menar dock att under detta år syns 

förbättringar i det avseendet och allt fler elever väljer att stanna kvar på exempelvis studiestöd 

och att vårdnadshavares oro har minskat. Men det geografiska avståndet till den nya fysiska 

nivån har med sig en risk av exkludering i form av att elever inte hinner, får eller vill stanna 

kvar på aktiviteter och bygga vidare på sina sociala nätverk, eller ta del av extra studiestöd.  

Att Vivallaskolan är en hemvist och plats för möten även efter skoltid är något Patricia också 

lyfter som en bidragande faktor för områdets relation till skolan:  
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Jag tänker på att väldigt många högstadieskolor i det här landet tror jag är ganska tysta på kvällarna, men det var ju 

full aktivitet på kvällarna, och dom kopplingarna med oss fanns ju. Vi samarbetade ju många av dom här 

kvällsaktiviteterna också, så för eleverna och för vårdnadshavare var det ju verkligen… ja, men det var en central 

punkt i samhället. [...] Och återigen, knutet till det första du frågade om, det är nog sånna delar som gör att den blev 

så respekterad eller så viktig i området tror jag. Det finns nått salutogent över hela skolidén, det ska utbilda barn för 

deras framtid och så. Så oavsett så här out-come, hur det går i slutändan så är det ändå den tanken, den idéen att lyfta 

fram människor till ett bättre liv manifesteras ju på nått sätt i den här skolan som ligger mitt i samhället. 

Att skolan får vara den centrala mittpunkten i ett område och en mötesplats gör att respekt 

byggs upp gentemot skolan, att Vivallaskolan blev ”vår skola”, resonerar Patricia vidare. 

Fatima för liknande resonemang och ser att skolan är en del av något större och kan bryta 

isoleringen för ett område som Vivalla: 

För hela ditt liv kretsar inte bara här liksom. Och du vet, Vivalla är som en liten stad. Och allt finns tillgängligt för 

dig. Allt är nära, det är väldigt isolerat på sitt sätt. Så skolan har automatiskt en större betydelse för det är en del av, 

det är en kärna av det hela. Det är en del av det större liksom.  

Fatima menar vidare att det var hennes upplevelse av att själv vara elev, men att sedan dess 

har förutsättningarna förändrats. Den blandning av elever som Fatima hade under sin 

skolgång gav just en skola som bröt den rumsliga exkluderingen mötet led av, att perspektiv 

från många olika håll berikade henne. Beskrivning av skolans förändring följer spåren av en 

ökad segregation, hur allt fler elever med svensk bakgrund har flyttat från skolan. Idag 

riskerar Vivallaskolan, och området i stort, enligt Fatima att bli isolerande då förmåga och 

förutsättningar saknas för att bryta de exkluderingsprocesser som följer skolsegregation och 

bostadssegregation. En ny fysisk plats skulle kunna bryta den isolationen.  

Summering – den fysiska nivån 

Vivallaskolans värde i området på den fysiska nivån har i stor grad handlat om den 

geografiska närheten och vad det betydde för relationer och skolans arbete i området. Enligt 

informanterna möjliggjorde närheten till skolan en typ av kommunikation och tillgänglighet 

som i praktiken omöjliggjorts på grund de nya avstånden. Vårdnadshavare har fått en 

geografisk distans till de nya skolorna som utmanar dem logistiskt, men också ekonomiskt 

vilket riskerar att öka på en social exkludering. Att den nya fysiska nivån nu finns på ett större 

geografiskt avstånd ställer också krav på de nya skolorna att skapa förutsättningar för 

kommunikation och tillgänglighet som Vivallaskolan tidigare kunnat erbjuda för 

vårdnadshavare och föreningar. Vivallaskolan beskrivs också som en central mötesplats för 

området som möjliggjorde social inkludering, men att i en ökad segregering för hela området 

också kunde ge uttryck för isolering och således en ökad social exkludering.  
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5.2 Den sociala nivån – ”Det ena är ju dess på nått vis samlande funktion” 

Den sociala nivån handlar om vilka som rör sig på platsen, men också vad de gör, och i vilket 

syfte de befinner sig på platsen. I samtalet kunde två noder utkristallisera sig: Mötesplats och 

relationer. 

Mötesplats har två innebörder, dels det aktivitetscenter Vivallaskolan är och har varit, men 

mötesplatsen innebär också en kommunikationsarena. Här beskrivs Vivallaskolan som ett nav 

i området, en central plats där fler än elever och personal rör sig i. Tidigare personal Patrik 

resonerar: 

Nej, men det finns väl egentligen många. Dels så när man byggde skolan, den byggdes om då nån gång i början på 

2000, så var väl det ändå att det skulle vara nått slags nav i Vivalla. Jag menar, folkets hus har ju hyrt och varit inne i 

skolans lokaler, fritidsgården är ju jättevälbesökt och den är i skolans lokaler. Linje 14, studiehjälpen från 

universitetet var ju hur mycket elever som helst eftermiddagstid. Så jag tänker att... och sen fanns ju också många 

frivilliga föreningar, det fanns ju … en kvinna, hon hade ju… jag kommer inte ihåg vad den hette, men det var en 

förening som hade vissa rum i skolbyggnaden där hon utbildade vuxna som inte hade börjat på SFI. Eller som hade 

gått på SFI och sen bara blivit hemma och sen tappat svenskan igen, med hjälp av volontärer. Och dom var ju i 

skolans lokaler. Det ligger ju ganska centralt liksom. 

Både Patrik och Patricia beskriver att skolan varit en plats med många aktiviteter och en 

byggnad som lever upp även under kvällstid. Här erbjuds utbildningar till vårdnadshavare 

från skolan och föreningar, aktiviteter för ungdomar, samt föreningar som driver sin 

verksamhet i lokalerna. Patricia och Patrik tror att detta ger skolan goda förutsättningar för att 

bygga relationer till elever och vårdnadshavare samt öka förtroendet i hela området. 

Vivallaskolan hade också samarbete med myndigheter där anställda fick information och 

utbildning om området och vilka elever som de kunde möta, samt hur de kunde arbeta med 

interkulturalitet. Utbytet med myndigheter och föreningar visar på Vivallaskolans vilja och 

ambition att bli en del av området, där verksamheten vill möta de förutsättningar som finns i 

området. Vilma bekräftar skolans mervärde för området, och menar att skolan kan vara den 

plats ”där det händer”: 

Ja, självklart, för skolan dom har kontakt med socialtjänsten och socialtjänsten har rätt att göra utbildningar för 

familjerna eller utbilda folk till exempel från området att ge kurser till föräldrarna som också bor i området, till 

exempel kan dom kontakta föreningar och göra nått projekt tillsammans i hur man uppfostrar, vilka regler som gäller 

i Sverige, hur viktigt det är med skolan. För en del kommer från andra länder som inte tycker att skolan är viktig, och 

då måste man utbilda folk och visa att skolan är viktig. Om man inte går i skolan, det är ingen framtid. Och då, skolan 

kan göra mycket, och arbeta med föreningar. 
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I dessa resonemang klargörs också vilka familjer Vivallaskolan arbetat med och för, och 

vilken roll som andra skolor i andra områden troligen inte behöver ta. Vivallaskolan beskrivs 

som en plattform som verkar för inkluderingsprocesser för hela området, en kontaktyta för 

myndigheter och ett möte med ”Sverige”. För att underlätta mötet och en social inkludering 

beskrivs samarbetet med lokala föreningar som en nyckel. Föreningsaktive Ferid förklarar: 

Om vi har frågor, så svarar dom. Om det har varit något problem med, vad heter det, barn eller föräldrar, om det har 

varit något missförstånd och ingen bra kommunikation. Då har vi försökt hjälpa till, och dom har tagit kontakt med 

oss. Så hjälper vi varandra på det sättet.  

Ferid beskriver sin verksamhet som en mellanhand för skolan och vårdnadshavare, hur 

konflikter förhindrats och retts ut genom dem, där föreningen möjliggjort kommunikation 

mellan två parter. Ferid menar vidare att relationen till Vivallaskolan varit relativt god, samt 

att skolan varit tillgänglig för dem och velat ha ett samarbete. Patrik beskriver också värdet av 

föreningarna när det gäller kommunikation och att lösa missförstånd: 

XX [förening] var ju med när det var mycket diskussioner om att det hände mycket på F-6, då var ju dom där och var 

delaktiga och sa ”vi kan också kommunicera med vårdnadshavare utifrån får förening liksom” och nånstans söka lugn 

när det blossar upp heta känslor. 

Utbytet tycks vara viktigt för skolan, men kanske än mer viktigt för vårdnadshavare i 

områden som Vivalla där språket kan vara ett hinder för kommunikation, något som dessa 

föreningar kan hjälpa till med. I de fall vårdnadshavare inte kunnat kommunicera med skolan 

av olika skäl har således detta samarbete och öppenhet möjliggjort kommunikation som i sin 

tur leder till social inkludering. Utan ett samarbete eller möjlig kanal riskerar således en skola 

bli exkluderande utifall vårdnadshavare inte kan, får eller vågar ta ord. Det kan också handla 

om att vårdnadshavare eller elever har en relation till de som representerar föreningarna som 

gör dem tryggare att uttrycka sig inför, något Patricia noterat. Individerna som verkade där 

hade kunskap som skolan kunde lära sig från: 

Många av dom vuxna som var i dom lagen jobbade också på skolan. Så nånstans var det ju också… det var ju en 

väldig tillgång att vi hade elever som kanske tyckte det var svårt i skolan på dagarna men fungerade alldeles utmärkt 

på kvällarna i fotbollslaget. Och då kunde man på nått sätt samarbeta kring det ”hur får ni till det här?”, plus att dom 

eleverna träffade sin fotbollstränare på skolan på dagen, och då hade du en friskhetsfaktor på nått sätt som du kunde 

ta in då, och kanske en förståelse utifrån hur man hade jobbat på kvällen med det här barnet. Så det var ju … men det 

var viktigt som bara den faktiskt. Så vi hade ju ofta… vi pratade ofta med föreningarna och vi hade hjälp med dom. 

Återigen ger Patricia uttryck för hur Vivallaskolan ville ta in området i skolans verksamhet 

för att öka förståelsen för de elever som de hade framför sig. Dessutom kunde eleven få en 
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relation i skolan som också fanns tillgänglig under kvällen, något som kan skapa trygghet för 

eleven. Den vardagliga kontakten mellan individerna som verkade i förening och skola 

underlättade också när det väl var dags att genomföra en gemensam aktivitet eller samarbete: 

Fatima: Grejen är att jag har jobbat på Vivallaskolan, så jag känner folk där, och har bra relation med många där och 

dom som sitter i expeditionen och ledningen och så där. Så det har inte varit så svårt för mig att gå till dom och säga 

till dom, kan vi göra nånting.   

Genom föreningslivet och samarbetet finns potentiella inkluderingsprocesser som gynnar 

samtliga parter. Således har Vivallaskolan tillsammans med andra aktörer skapat en 

mötesplats för hela området där kommunikation underlättas och inkludering ökar. 

Det är inget som tyder på att samarbeten med Vivallaskolan F-6 har upphört i och med att 

högstadiet försvunnit, utan det är något som fortgår. Det är än så länge väldigt tidigt att dra 

några slutsatser om högstadiet, men enligt informanterna pågår inget samarbete mellan dem 

och de nya skolorna, och de har heller inte hört om några som har kontakt med de nya 

skolorna. Fatima ser dock definitivt att det möjligheter finns:  

Det finns inga hinder, bara möjligheter. Jag tror att nån ska bara ta steget liksom, det är vad det handlar om, och vem 

ska ta steget, det är frågan. Är det skolorna, är det föräldrarna, är det barnen? Men vi som förening, om vi vill komma 

in i XX [skola] eller vart dom är, jag tror inte det blir några problem. Jag tror inte det. Sen handlar det ju också om att 

skolan är öppen för att ta emot människor. [...] Jag har träffat YY [skolas] rektor, och nån annan rektor träffade jag, 

och dom var öppna för saker. Dom vill ju också förstå hur dom ska hantera det här. Så jag tror liksom det är lugnt, att 

vi kan lösa det. 

Viljan tycks finnas hos föreningar, och att de ser möjligheterna i vilka möten som skulle 

kunna uppstå. Här kan inkluderingsprocesser sättas i rörelse beroende på hur och om de nya 

skolorna väljer att ta in föreningarna, eller huruvida föreningarna tar möjligheten. Dock är 

detta något som inte skett. En konsekvens av detta är att information till området upplevs vara 

bristfällig.  

Ferid: Åtminstone information om hur det är och hur det har gått, och vad som har hänt och så. Det skulle vara bra. 

och det kund vi ge härifrån också, när föräldrar… vi träffar föräldrar som är oroliga och så. Så kunde vi ge en rättvis 

bild av hur den skolan är och vad som händer där. 

De oroliga vårdnadshavare kan ge en signal om att de nya skolorna inte tillför information till 

dem, eller att vårdnadshavare helt enkelt inte fått tillgång till dem. Föreningarnas funktion för 

dessa vårdnadshavare kan således bli ovärderlig då det nya geografiska avståndet som 

redogjorts också skapar nya utmaningar för dem. Det är inte längre möjligt att kvista ner på en 

rast och av de logistiska skälen kan vårdnadshavarna mista en kontaktyta. Föreningarnas 
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verkan i Vivallaskolan tycks ha gynnat både vårdnadshavare och området i stort när det gäller 

information och tillgänglighet. Nedläggningen kan därför ha ökat den sociala exkluderingen 

för vårdnadshavare och området i stort, allt från rumslig segregation, exkludering från skolan 

som mötesplats till möjligheten att kommunicera.  

Patricia beskriver dock föreningsaktiviteterna och insatser för vårdnadshavare något som 

skedde vid flanken. Det som var centralt för Vivallaskolan var istället det vardagliga arbetet 

som skapade värdefulla relationer:  

Men om man tar det som var centralt och kanske viktigast var just det som jag beskrev, att det här vardagliga arbetet, 

kommunikationen med hemmet, mentorns kommunikation med elevers vårdnadshavare. Att det var i mycket större 

utsträckning… så var föräldrarna närvarande och inbjudna och samtal fördes och så.  

[...] Så då kunde dom ju vara inne flera gånger på en vecka och möten om olika av sina barn. Så vi träffade dom 

jättemycket, och det gjorde ju att det krympte avståndet också mellan hem och skola. Det var ett stort behov, att vi 

hade samma bild av det vi jobbade tillsammans med. Det avståndet kan jag... det kan jag bara jämföra med min egen 

yrkeskarriär och mina egna barn, att det avståndet är mycket större, jag har ingen relation till mina barns mentorer. 

Medan många Vivalla-föräldrar hade verkligen relation till oss, så. Och kom till oss, och hade förtroende för oss.  

Vivallaskolan beskrivs som unikt, att tillgängligheten och samarbetet stärkte relationen till 

skolan och att det knöts ett förtroendeband mellan dem. Patricia menar att dessa goda 

relationer byggde på att vårdnadshavare och elever kände sig respekterade och lyssnade till, 

att Vivallaskolan ”på riktigt var intresserade av dom”. Patrik såg hur Vivallaskolan gärna 

använde vårdnadshavare som resurser, där de exempelvis var en del av trygghetslag eller 

närvarande på lektioner för att skapa lugn och trygghet. Vilma bekräftar öppenheten från 

skolan, och hur viktig det är att skolan vill ha med dem att göra för att ett samarbete ska 

fungera och finnas till: 

Jag som förening och många föreningar har kontaktat rektorn, och vi har pratat med henne att vi gärna vill samarbeta 

och göra skillnad. Hon har öppnat händerna, och det är viktigt för oss, för hon visar intresse, hon har ändrat mycket, 

hon har börjat med öppet hus. Vi hade öppet hus och det har vi aldrig haft på många år. Det är första gången i den här 

perioden som… en positiv sak också. Jag tänker också att dom ska göra en facebook-sida, som jag hörde att det 

skulle bli. Och det är bra också, att dom ska lyfta den här positiva saken som finns hos våra barn. Från min sida, jag 

kan säga att ljuset kommer fram, jag tycker att det kommer bli bra. 

I samtalet framkommer dock en utmaning i de nära relationerna, och hur Vivallaskolan de 

senaste åren genomgått en period av oroligheter där relationerna ställts på prov. Vilma menar 

att samtalen från skolan blev allt fler och att de alltid var negativa. I hennes nätverk tycks 

många vårdnadshavare upplevt att dessa samtal påverkat relationerna negativt: 
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Det blev bara oroligt hela tiden, att dom kom till skolan. Vi kvinnor pratade med varandra, föräldrarna, att det har 

blivit tufft och tungt. Vi klagar mycket på samtalen, vi känner oss som dåliga mammor ibland. Det kan bli så att man 

känner sig att ”jag har blivit en dålig mamma” för att man fick klagomål och så.  

Fariba och Frans beskriver liknande saker och att de senaste åren kring nedläggningen har 

varit tuffa, där Vivallaskolan tappat kontrollen. Behovet av den positiva kommunikationen 

som Vilma menar börjar komma tillbaka är viktig för att kunna ha en god relation, och att den 

negativa utvecklingen på Vivallaskolan snarare skapade distans och konflikt. När jag frågar 

informanterna vad detta kan bero på, vad som hänt de senaste åren är svaret entydigt: 

Personalomsättningen och elevsammansättningen. 

Vilka som befinner sig på en skola är det centrala på den sociala nivån av en plats och när en 

skola läggs ner skapas nya elevsammansättningar och ny personal. Relationerna som 

Vivallaskolan haft tycks ha varit inkluderande när de fungerat och varit ett positivt möte. De 

senaste åren har Vivallaskolan fått ny rektor flera gånger och Patrik medger att det varit svårt 

att rekrytera personal till skolan. Fatima menar att den största skillnaden från hennes skoltid 

är att många erfarna lärare försvunnit och att alla elever med svensk bakgrund har flyttat. 

Dessa förändringar har påverkat relationerna så till vida att de blir exkluderande på grund av 

att vårdnadshavare, elever och området helt enkelt inte hunnit bygga upp några relationer med 

den nya ledningen eller den nya läraren. Dessa icke fungerande relationer skapade ett tillstånd 

där mammor känner sig som dåliga mammor och istället önskar ett avstånd från skolan, trots 

de positiva möten som tidigare funnits. Huruvida relationerna utvecklas och ifall de nya 

skolorna plockar upp Vivallaskolans ansvarstagande roll får tiden utvisa. Men de möjligheter 

som föreningar och Vivallaskolan tillsammans skapat i form av kommunikationskanaler, 

gemensamma aktiviteter och välkända ansikten tycks ha varit värdefulla, och är i nuläget 

inget som sker på de nya skolorna. Det går inte att påstå att det per automatik leder till en 

exkluderingsprocess, men då samarbetet och samverkan entydigt beskrivs som en positiv kraft 

för området och dess aktörer som lett till inkludering finns risken att ett uteblivet samarbete 

kan leda till att en social exkluderingsprocess sätts i rörelse. 

För de elever som har börjat på de nya skolorna beskriver informanterna en positiv 

utveckling, att eleverna tycks vara nöjda och börjar finna lugn från de första orosmomenten. 

Eleverna verkar glada när de kliver av bussen menar Vilma, och Fariba hör att många tjejer i 

hennes föreningsverksamhet fått fler vänner från andra områden. Även Patricia beskriver det 

som ett positivt möte:  
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Men vi är positivt … alltså vi har en positiv känsla kring det möte som blivit här. Alltså utifrån vad vi ser att eleverna 

agerar och vad dom uttrycker, och också vad vi personal uttrycker. Sen tänker jag att … det som är lite svårare att 

kanske bedöma, det är ju det som kanske är lite utanför skolan, hade dom känt mer samhörighet och trygghet att ha 

kvar sin skola där ute och så, som den här mötesplatsen. För nu, det som händer på kvällarna nu, det är ju naturligtvis 

att från den här skolan så sticker alla elever åt olika håll, så dom har inte samma givna samlingsplats. 

Patricia menar vidare att de försökt behålla det goda från Vivalla, att de försöker behålla en 

god kontakt med vårdnadshavarna och försöker få dit dem så snabbt som möjligt ifall det 

uppstår någon fråga, vilket än så länge inte upplevs som ett problem. Men tydligt är att 

Vivallaskolans samlande funktion har förändrats. Den finns kvar för grundskolan, men för 

elever och vårdnadshavare på högstadiet är skolan inte längre den mötesplats som 

Vivallaskolan var, det vill säga skolan som står öppen på kvällar och bygger vidare på de 

möten som uppstått under dagen. 

Summering – den sociala nivån 

Vivallaskolan har länge beskrivits som en mötesplats och ett nav för hela området där 

samarbeten med föreningar och nära kontakt med vårdnadshavare gjort skolan till en 

tillgänglig och öppen plats. Skolan har erbjudit utbildningar för vårdnadshavare och också 

fortbildat sin personal vilket tyder på ett socialt ansvarstagande utöver utbildningsuppdraget. 

Kontakten med föreningar har också underlättat kommunikation med vårdnadshavare och 

området då föreningarna kunnat vara en mellanhand. Denna kontakt har nu på högstadiet 

brutits, även om många ser goda möjligheter i att de nya skolorna kan skapa nya kontaktytor 

för fler än eleverna. För tillfället är det dock inget som sker vilket istället kan exkludera 

vårdnadshavare än mer. De nära relationerna kommer dock inte enbart i positiva dager, utan 

skolan har de senaste åren istället blivit påträngande vilket kan vara ett resultat av stor 

personalomsättning och effekter av skolsegregation där inget förtroende hunnits byggas upp 

med ny ledningen eller personal. Därmed kan inte enbart den geografiska närheten skapa en 

tillgänglig skola, utan det bygger också på vilka som befinner sig i den.   
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5.3 Den mentala nivån – ”Alla har en skola, varför ska inte vi ha det?” 

Det är på den mentala nivån av Vivallaskolan där känslorna svallar mest. I 

nedläggningsbeslutet väcks starka känslor av att vara exkluderad från samhället och de 

politiska processerna, samt att andra pågående exkluderingsprocesser väcks till liv. 

Vivallaskolan är en del av området, och de beslut som rör Vivallaskolan rör också området. 

Paradoxalt ser samtliga informanter trots det positivt på beslutet, att det var något nödvändigt. 

I samtalet urskildes tre noder: Skolans symboliska värde, det mentala avståndet och bilden av 

vad en skola ”ska” göra.  

Skolans symboliska värde kom särskilt till uttryck när nedläggningen diskuterades. Den 

tidigare personalen beskriver händelseförloppet som något relativt genomarbetat och att en 

eventuell nedläggning diskuterats i skolan sedan en tid tillbaka. Individer i området var dock 

inte lika förberedda eller informerade, och föreningsaktiva beskriver det hela som en chock.  

Fatima: Det var jätteplötsligt. [...] och vi tyckte att det inte var klokt. För vi hade inte förstått heller, alltså från 

föreningen utgår jag nu från. Vi hade inte förstått bakgrunden till varför dom gjorde det, utan vi såg bara direkt vad 

det stod i media. Så vi reagerade direkt också, så det blev så här ”men, nej varför ska ni stänga ner skolan? För vilken 

anledning, och hur har ni tänkt?” 

Beslutet att lägga ner skolan tog hårt och det är uppenbart att det var en del av något större, ett 

stigma och en social exkludering i form av icke-deltagande i en politisk process och att det 

bara är att lyda. Fatima och deras förening höll kort efter beslutet ett möte där de samlade 

vårdnadshavare och politiker för att reda ut oklarheter, något som Fatima beskriver som 

mycket lyckat. Men även där beskrivs den rumsliga exkluderingen, att politiker inte känner 

till området eller ens varit där, så hur kan de då ta ett beslut om vad som är bäst för området? 

Efter mötet ska känslorna mildrats enligt Fatima, och utifrån förståelsen av att kunna och få 

möjligheten att kommunicera leder till inkludering kan de dämpade känslosvallen visa på att 

människor fått svar men kanske framförallt känslan av att få vara inkluderad.  

Frans: Först och främst, det beslutet, både skolan och föräldrarna fick det från massmedia. Hade det varit i XX 

[välbärgat område i staden] dom hade inte gått den vägen. Det skulle först pratats med föräldrarna, diskuterats, och 

föräldrarna måste agera och så där, och övertala föräldrarna. Men här, det beslutet kom, och då efter beslutet dom vill 

gärna träffa föräldrarna. Men det är redan beslutat. 

Fariba: Det är bestämt. 

Frans: Så det är… ja, hade det varit i andra områden, skulle det gå, skulle folk acceptera det? 

[...] 

GG: Jag anar ju, jag förstår, men vad är det för känsla att beslutet bara kommer så där, pang på och att ni inte är 

med i processen? Vad kände folk av det liksom? 

Frans: Ja, att inte känna sig delaktig i beslutet, det bara det att man ska följa det som man blir tillsagd. [...] 
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Fariba: Nej, jag tänkte att det här att många har sagt att ”vi betyder ingenting som föräldrar här i området.” när 

beslutet kom över våra huvuden. Vi kan inte göra nånting, det är redan bestämt. Jag har sett många kvinnogrupper 

som jag har jobbat med och så, och dom flesta har sagt det här, att det känns som att vi inte är nånting, och dom 

bestämmer över vart våra ungdomar ska fortsätta. 

De starka orden ”vi betyder ingenting” var det flera av informanterna som skildrade. Detta 

beskurna medborgarskap, att inte känna sig delaktig eller ha rättigheter i samhället blir tydligt 

i deras utsagor om hur hårt området tog beslutet. Det fanns också en uppenbar medvetenhet 

om sin status, att detta inte skulle ske på en annan plats i staden Skolan bar på ett symboliskt 

värde som också förde över ett värde till området och individer.   

Fatima: För dom kände sig mindre värda, dom kände sig mindre… tänk liksom, om man säger till dig, du bor här, 

och man säger till dig: Du kan inte gå i den här skolan för du kan ingenting. Du kommer lära dig bättre nån 

annanstans. Och du är från det här området, allt du vet är den här skolan. Din bror har gått i den här skolan, din syster 

har gått i den här skolan. Kanske din pappa har gått i den här skolan. Men när det är din tur att gå där, då säger man 

till dig ”du kan inte gå här, för här kan du inte lära dig nånting.” Det skapar en känsla av att vi är sämre, vi lär oss 

sämre, vi kan inte lika bra. Lärarna satsar inte på oss, dom tycker inte om oss. 

[...] Det blev ett slag för hela området, och dess värde liksom. [...] Det känns som att samhället har gett upp oss, 

förstår du? 

När skolan försvinner, då försvinner också samhället, något som flera informanter stämde in i. 

Skolan bar på ett symboliskt värde, och att lägga ner skolan var ett beslut som många 

upplevde nedvärderade hela området, och tillika de individer som bodde i området. Det följer 

Bourdieus resonemang om hur institutioner och människor inte kan undgå området de 

befinner sig i och påverkas av den diskurs som råder. Beskrivningarna av 

nedläggningsbeslutet visar på en diskurs där området Vivalla länge blivit stigmatiserat, och att 

beslutet förstärkte den bilden 

Ferid: [...] och den andra var, den här djupare nivån av ”varför ska våra barn flyttas?”. Vivallaskolan är nybyggd och 

fräsch, varför inte andra barn? Varför flytta våra barn? Och då tänkte dom här föräldrarna ofta … deras resonemang 

var att våra barn stämplas och är problembarn som ska flyttas runt, dom utgick därifrån, och såg inte den andra delen 

som såg, att barnen blir isolerade i området, att dom inte får några vänner eller kontakter utanför Vivalla.  

[...] 

GG: När ni pratade med dom, om det här. Fortsatte dom vara oroliga? 

Ferid: En del fortsatte att vara oroliga, men dom flesta när dom såg att vi var positiva till det här så kunde dom lugna 

ner sig och se att det inte var farligt. För dom trodde att dom attackerades som invandrar och problematiska. Men nu 

när vi pratar om det, och att vi stöttade det, ändrade det deras uppfattning, att det kanske inte är som de först trodde.  

Återigen, något som lyfts på den sociala nivån, blev föreningarna en mellanhand som gav en 

möjlighet för kommunikation som kan dämpa känslor som uppstår i de annars skarpa 

exkluderingsprocesser som satts i rörelse. Men att lägga ner skolan var också ett betyg på 
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eleverna och på vårdnadshavare som sade att det var de som var problemet. Häri uppstår de 

större riskerna med ett nedläggningsbeslut som sker utan inkludering och kommunikation. Att 

ständigt få höra om Vivalla som ett problemområde gör något med människor och tilldelar 

dem ett värde. Att sedan lägga ner skolan riskerar att spä på den negativa självbilden och sätta 

igång en internaliseringsprocess som påverkar individerna.  

Ferid: Jag tror att många hör ofta om Vivalla. En grej händer i Vivalla så skriver man om det 10 gånger på Närkes 

allehanda om just den händelsen. Och sen finns det andra områden… riktigt problematiska områden i Vivalla, ett 

område som är vålds-samhälle där det händer mycket grejer. Och om man hör det gång, på gång, på gång så börjar 

man tro på det själv, förstår du? Så jag tror att det har att göra med… vad kallar man det, man internaliserar om vad 

andra säger om dig själv, och sen tror man på det, förstår du? Och sen när dom hör att skolan är stängd, då reagerar 

dom från magen ”Varför vi? Vi är inte bad people?”, ”varför ska våra barn flyttas?” utan att veta om bakomtankarna 

och så. Då tror jag att vi kunde hjälpa till och förklara bättre, att det här har inte med det här att göra, och det här har 

att göra med barnen. 

 

Fatima: […] men samtidigt när barnen läser på nyheterna att ”Vivalla är mest utsatt” bla, bla och ”Vivallaskolan har 

stängt ner” och allt det här, och dom märker… ja, dom själva liksom tappar hopp, dom själva ser inte saker på samma 

sätt, och dom själva ändrar deras inställning till skolan. Dom är respektlösa, dom kan vara jobbiga. Jag säger inte att 

alla är det, men dom kan vara det. Sen påverkar lärare också, folk som jobbar där. Det är synd. 

Efter de starka uttrycken har dock samtliga informanter varit positiva till beslutet, att det var 

nödvändigt. De nya skolorna skulle skapa möjligheter för eleverna som Vivalla inte längre 

kunde erbjuda.  

Patricia: [...] för det som förvånande oss var att egentligen inga var som var direkt negativa till det. Alltså man 

uttryckte farhågor och så där, och jo visst fanns det kritik och så, men i det stora hela var det som att det där beslutet 

låg och väntade på att ha en naturlig gång. Både oss vårdnadshavare och hos elever som vi pratade med, och hos oss 

som jobbade där, att alla var nog ganska överens om att det var så här det måste bli liksom. 

I det samtalet uppdagades återigen hur Vivallaskolan har förändrats och att skolsegregationen 

har satt spår som påverkat skolan negativt, något som lyftes på den sociala nivån. Det 

återkommande förändringarna bland personal och ledning påverkade också relationerna till 

vårdnadshavare och elever. Den nära och täta kommunikationen som började tära för Vilma 

då det enda de fick var negativa samtal ledde till att ett mentalt avstånd till den annars så nära 

skolan som Vivallaskolan velat vara. 

Vilma: Jo. Jag minns, sen jag slutade, det har blivit bra. Så fort jag flyttade mina barn det löste sig. Men jag har med 

föreningen kontakt med kvinnorna, och dom fortsätter att klaga hela tiden. Det är fortfarande samma sak, och värre 

ibland. Inga relationer mellan skolan och föräldrar. Jag har en dotter som har fortsatt att vara där, och ibland märker 

man själv att det är en dålig känsla att gå där inne i skolan, för dom bara ser på dig, deras ögon, man märker att dom 
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tycker att den här mamman kan inte uppfostra deras barn, den känslan kommer så fort till dig. Du känner den här 

känslan. Jag känner det ibland när jag går in ”åh, dom ser på mig som en dålig mamma för att min dotter går där...” 

Det är inte möjligt att dra några slutsatser när och vad utvecklingen berott på utifrån den 

empiri som samlats in, men detta belyser vikten av fungerande relationer och att de sker på 

lika villkor för att undvika att ett mentalt avstånd uppstår vilket i sin tur kan verka 

exkluderande. Som tidigare personal beskrivit arbetade skolan kontinuerligt med att ha en 

nära relation och god kommunikation med vårdnadshavare, men Patrik beskrev dem själva 

som ”gäster”.  

För man tänker, vi var ju mer gäster i deras område, vi som jobbade där, dom var ju en del av området, så dom hade 

ganska mycket mandat gentemot många elever.  

GG: Var det så det upplevdes, att ni var gäster? 

Ja, men om man tänker efteråt nu, nu kommer ju dom till det som är det vanliga för oss, alltså här. Vi var ju mer… vi 

hade mandat och förtroende, men vi åkte och dit och sen åkte vi därifrån. Dom kunde ju tycka att det egentligen inte 

hade nån aning, utan vi var bara där ett tag och sen åker vi hem till vårt vanliga svenska liv. 

GG: Var det något som uttrycktes?  

Ja, men ibland. Men det kanske var mer elever som var mer i affekt när man försökte prata att ”du fattar ju ingenting, 

ni fattar ju inte hur det är.” och nej, det kanske vi inte gjorde fullt ut, men vi hade ändå skaffat oss en del kunskap och 

kunde förstå.  

Komplexiteten i den här frågan stegrar och de utmaningar som finns i ett ”segregerat” område 

och de som ställs på institutioner och samhället är minst sagt stort. De rådande 

exkluderingsprocesserna är närvarande hos elever och vårdnadshavare, och att mötet med 

skolan riskerar att skapa distans huruvida de tas emot. Ifall skolan ses som gäster snarare än 

en del av området kan skolan istället bli en plats där exkluderingen kommer till uttryck. När 

det gäller det mentala avstånd som uppstått är det inte helt otänkbart att elever och även 

vårdnadshavare behöver ha en inskolningstid med nya lärare och rektorer i hur de ska 

kommunicera med varandra för att det mentala avståndet inte ska öka på och en 

exkluderingsprocess sättas i rörelse. 

Fariba: Ja, men om jag känner att hon, den läraren, har haft min son kanske från 1:an. Hon vet hur jag är som 

förälder, och jag vet hur hon är. Så jag vågar säga saker, jag vågar lyssna, jag vill lyssna. När jag pratar med min son 

hemma för jag vet att hon är bra, jag har känt henna många. Men får vi som förälder ny lärare hela tiden, då vet vi att 

… då ska vi börja från noll hela tiden istället för att jobba och bygga med det vi hade, då ska vi börja. 

Detta är för alla skolor en utmaning, men för de nya tillvalskolorna blir insatsen än högre då 

informanterna redogjort för hur de upplever att området ”är” och hur utomstående parter ser 

på dem. Föreningsaktiva och vårdnadshavare beskriver också en rädsla att 

exkluderingsprocesser som drabbar Vivalla och dess invånare ska manifesteras även i de nya 
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skolorna. Efter nedläggningsbeslutet beskriver informanterna oro över hur barnen skulle tas 

emot i de nya miljöerna, ifall de skulle bli accepterade eller stämplas som ”Vivallabarn”.  

Patrik beskrev dock att denna oro inte enbart kom från Vivalla, utan också från 

vårdnadshavare från mottagarskolorna:   

Men det är väl… det finns ju rädslor från båda håll för det som ska förändras. 

GG: Men den första rädslan, vad var det? 

Ja, men att alla Vivallaelever är stökiga och bråkar. Och det är ju bilden av utanförskapsområden, så är det ju. och det 

finns en hel massa elever som är som vilka elever som helst. 

Det bekräftar en föreställning om Vivallaskolan och dess elever. Redan innan mötet tycks ett 

mentalt avstånd finnas från båda håll, vilket i sig inte är särskilt förvånande, att det 

främmande upplevs vara något otäckt. Fatima menar att i Vivalla finns trygghet för eleverna, 

en miljö som är välkomnande och känns hemma. Den rumsliga exkludering som separerat de 

olika områdena resulterar sig i föreställningar om den andre, en rädsla som i sin tur skapar ett 

mentalt avstånd. Med oro från båda håll får skolorna i synnerhet ett viktigt uppdrag att bemöta 

oron och bryta exkluderingen. 

Den mentala nivån handlar också om bilden vad en skola ”ska” göra. I de utmaningar som 

framkommit finns det en tanke, eller åtminstone en förhoppning om att skolan kan läka 

samman olika individer och skapa möten som verkar för inkludering. Detta är också vad 

samtliga informanter tror och hoppas ska ske i de nya skolorna, men också något som de ser 

tendenser på att ske. 

Patricia beskrev Vivallaskolan som ett möte med ”samhällsbyggnaden Sverige”, och däri 

ligger synen på att Vivallaskolan spelat en sådan roll, men något har hänt de senaste åren. För 

som sagt, mitt i all oro och upprörda känslor som beslutet väckte sågs detta som en ny chans, 

en möjlighet för eleverna att ”komma ut”. Det signalerar att skolan inte längre kunde erbjuda 

det som området ville ha. Då skola som mötesplats för integration är något informanterna 

återkommande beskriver som en möjlighet kan det tyda på att Vivallaskolan förlorat sin 

inkluderande och integrerande funktion. Fatima och Vilma om vad de nya skolorna kan leda 

till: 

Fatima: Mycket större möjligheter. Mycket, mycket fler än vad dom redan har. Ett sätt för dom att integreras, 

utvecklas som människor, få andra perspektiv kring saker och ting. Som sagt, som jag var inne på innan, Vivalla är 

väldigt låst, det är väldigt, väldigt låst, och folk tycker att det är väldigt bekvämt här. Så många, allt dom kan är 

Vivalla. Och det vill inte vi att det ska vara, vi ville inte att det ska vara så. Vi säger inte att ni måste bli som andra, 

eller ”bli som dom”, det är inte så jag menar, utan det är mer: Världen är stor, så gå ut och lär dig, utvecklas och var 
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inte nöjd med vart du är liksom. Inte för att det är fucked up här, alltså det här är det bästa stället. Det här ska du ha 

med: Vivalla är det bästa stället som finns i hela Sverige, och Vivallaskolan var den bästa skolan som fanns i hela 

Sverige för mig. 

Vilma: Jag vill bara säga att det är bra att dom har lagt ner högstadiet på grund av att vi vill bygga broar mellan nya 

generationer. Om vi, den gamla generationen kunde inte, då kanske ni kan göra. Då kanske ungdomarna kan bygga 

relationer med varandra. Och att lägga ner högstadiet, det är en stor chans, att ungdomarna kan kämpa med varandra 

och träffa varandra i skolan. Och där kan man bygga broar. För tyvärr, vi vuxna kunde inte. Jag vet inte varför. 

Kanske en del är försiktiga eller vågade inte, och den del är oroliga att det ska bli någon konflikt. Men från min sida, 

jag har en bra relation till gruppen här, och dom säger att dom inte har några problem med att träffa svenska grupper, 

men dom är också oroliga att dom ska känna den här… ovälkomna. Det är så. Jag tycker att dom har gjort det bra, jag 

vill att dom ska bygga relationer, och det börjar i skolan, det är viktigt. Vi lyckades inte tyvärr. 

I resonemanget ligger också ett vemodigt faktum att vi vuxna inte har lyckats, men att 

ungdomarna åtminstone ska få chansen att mötas. På följdfrågan om varför oron från 

vårdnadshavarna i Vivalla existerar konstaterar Vilma att hon inte vet varför det är så, men att 

många ”svenskar flyttat från området” och att inga naturliga mötesplatser finns. Men skolan 

kan vara den platsen, även för vuxna, även om den inte har skett. Än.  

Summering – den mentala nivån 

På den mentala nivån har Vivallaskolan haft ett uppenbart symboliskt värde som i och med 

nedläggningsbeslutet utlöste stora sociala exkluderingsprocesser för området och dess 

invånare. Beslutet väckte stora känslor av att samhället lämnat Vivalla och helt enkelt 

förbisett dem. Även om personalen på skolan menar att det var en process som var 

genomarbetad uttrycker aktörer i området att det kom som en chock, och att det var ett hårt 

slag mot hela området. När väl kommunikation skedde ska känslorna lugnat ner sig något, 

men oron fanns kvar. I oron fanns uttryck för ett mentalt avstånd mellan skola och 

vårdnadshavare där vårdnadshavare var osäkra på hur deras barn skulle tas emot i de nya 

skolorna, om de skulle bli stämplade som ”Vivalla-barn” eller få ingå i den nya gemenskapen. 

Nedläggningen har dock påverkat området så till vida att de upplever möjligheter för eleverna 

som får gå på andra skolor i andra områden, att de ser möjligheterna i hur barnen ska bli mer 

inkluderade och integrerade i samhället, samt utbyta nya erfarenheter och möten.  
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6. Diskussion och slutsatser 

De tre nivåerna av plats hör ihop och förhåller sig till varandra, vilket framgår i empirin. Den 

fysiska nivån skapar en geografisk närhet som underlättar för personalen och skolans 

ambition att nå ut till området, vårdnadshavare och elever. På så vis skapas förutsättningar på 

den sociala nivån för att göra skolan till en mötesplats för hela området, en hemvist där många 

rör sig och möten mellan elever, vårdnadshavare och föreningar uppstår. På så vis blir skolan 

på den mentala nivån en trygg plats och får ett starkt symboliskt värde, att skolan blir 

områdets skola. På samma vis har det geografiska avståndet till de nya skolorna försvårat 

möjligheten att ta sig till platsen, vilket i sin tur lett till att mötesplatsen på den sociala nivån 

förändrats och försvårat möten, vilket slutligen kan orsaka föreställningar om det främmande 

eftersom mötet aldrig uppstått. Dock, något som också framgår i empirin, är det inte raka 

linjer mellan nivåerna, utan det ena beror på det andra och nivåerna innehåller flera processer 

som går åt olika håll för olika aktörer. Det framstår dock tydligt att nedläggningen, beslutet 

och händelseförloppet, sätter sociala exkludering- och exkluderingsprocesser i rörelse, och att 

skolan är en arena och forum där det kan ske.  

För att återgå till studiens syfte kommer de två första forskningsfrågor diskuteras och 

besvaras var för sig med den tredje frågan om social exkludering och inkludering inbakad i 

dem båda. 

Hur påverkades lokalsamhället av nedläggningen av Vivallaskolan? 

Nedläggningen orsakade ett känslosvall som fick många i området att känna sig förbisedda 

och att de och deras åsikter inte betydde något. Skolan var en del av området, och det som 

rörde skolan rörde också området, vårdnadshavare och elever. Det var dem det var fel på. I 

dessa resonemang finns flera exkluderingsprocesser i rörelse, men kanske tydligast en politisk 

exkludering från beslutet och att informanterna dessutom uttryckt att det inte funnits någon 

möjlighet att yttra sig i frågan. Även om informanterna inte uttryckligen talade i termer om 

självförtroende gavs inga uttryck för att nedläggningen var något positivt för områdets 

självbild, utan snarare tvärtom. Detta och uttryck som att ”samhället har lämnat oss” går i 

linje med de som beskrivs i den tidigare forskningen om skolnedläggningar i landsbygd. 

Nedläggningen tycks också ha väckt känslor av att detta var ytterligare ett exempel på hur 

området Vivalla och dess invånare nedvärderas, vilket tyder på en långtgående 

exkluderingsprocess från samhället. Exempelvis menar informanter att ett sådant beslut aldrig 

skulle tas i ett område med hög status, eller åtminstone så skulle de tillåtas vara med i 
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processen. Ett par av informanterna upplevde att det var den rådande diskursen om området 

Vivalla som gjorde att politikerna valde att lägga ner deras skola snarare än en annan. I de 

redogörelserna blir vilken plats Vivalla upplevs vara påtagligt, att området med dess 

territoriella stigma påverkar befolkningen, men också att stigmat manifesteras i och med 

nedläggningsbeslutet.  

Nedläggningen innebar också mer direkta konsekvenser i och med att elever helt enkelt 

tvingats ut från Vivalla till nya skolor och nya områden. Detta synliggjorde även de 

föreställningar och rädslor vårdnadshavare hade om det för dem främmande. I relation till 

Widfeldts studie om elevomflyttningen i Malmö skulle detta kunna leda till ett mentalt 

avstånd mellan vårdnadshavare och den nya skolan. Den naturliga hemvist som Vivallaskolan 

var för många tycks inte ha utvecklats i nya skolorna förutom för eleverna som enligt 

informanterna trivs bra i den nya miljön. Däremot finns det tecken att elever i högstadieålder 

inte längre fångas upp efter skoltid i olika aktiviteter som Vivallaskolan gjorde. Den fysiska 

nivån påverkar återigen den sociala nivån, det vill säga att skolans geografiska avstånd till 

hemmet kan leda till att elever inte i samma utsträckning umgås efter skoltid. Skulle 

utvecklingen gå mot att elever inte stannar kvar finns det skäl att följa upp det, och gå in 

djupare på vilka konsekvenser det kan leda till.  Patricia menar exempelvis att dessa 

aktiviteter och sammanhang efter skoltid gynnade skolans relation till eleverna, att skolan 

blev en hemvist och trygg miljö. Uteblivna aktiviteter och kontakter skulle således kunna leda 

till att en distans skapas, och att skolan förlorar en del av sin samlande funktion. 

Däremot, i och med de konsekvenser som följt skolsegregationen i Vivallaskolan, får eleverna 

numer, åtminstone potentiellt, ett möte som kan leda till integration och inkludering. Att detta 

möte ses som en möjlighet var alla informanter överens om, men det rådde även osäkerhet 

kring hur deras barn skulle tas emot, väl medvetna om de föreställningar som området, skolan 

och eleverna omgavs av. Detta tycks lyckligtvis inte har skett utan eleverna upplevs ha rotat 

sig och utvecklat relationer med elever från andra områden, utifrån de informanter studien 

intervjuat skall understrykas. Därmed kan flytten av högstadiet visa på att skolans 

inkluderande uppdrag har återställts i och med mötesplatsens återkomst. 

Även om grundskolan består med dess nätverksskapande och sociala värde har flytten för 

högstadiet inneburit logistiska och ekonomiska utmaningar för framför allt vårdnadshavare, 

men också för föreningars möjlighet till att vara en kommunikationskanal. Den mötesplats 

vårdnadshavare tidigare haft har nu flyttat vilket tvingar dem att följa med ifall mötesplatsen 
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ska utnyttjas. Liksom för eleverna är detta dock en möjlighet att skapa nya relationer och 

möta individer från andra områden, men det innefattar flera utmaningar som riskerar att 

exkludera dem än mer. Dels måste den fysiska förflyttningen ske, något som informanterna 

beskriver som problematiskt för vårdnadshavare som kan ha det tufft ekonomiskt, saknar bil 

eller har stora familjer som kräver sin tid. Och så behöver de känna sig välkomna till platsen. 

Vivallaskolan beskrivs just att ha varit en tillgänglig plats som vårdnadshavare kunde kvista 

ner till på en rast. Öppenheten till lokala föreningar skapade en kommunikationskanal, men 

beskrivs inte finnas i samma utsträckning som tidigare enligt informanterna. Därmed finns en 

risk att vårdnadshavare exkluderas från sitt barns skola och den mötesplats högstadiet tidigare 

har varit. Utifrån tidigare forskning och studien från Nya Zeeland är det därför inte helt 

riskfyllt att spekulera i att de mest socioekonomiskt utsatta, de som saknar bil, körkort eller 

förmåga att kommunicera, som blir drabbade allra hårdast. För dem kan föreningarna ha varit 

en fungerande kanal till i skolan, både som vårdnadshavare för sitt barn men också till skolan 

som samhällsinstitution och mötesplats.  

Vilka funktioner och betydelser kan en skola ha i ett ”segregerat” område? 

Uttrycket ”Skolan mitt i byn” från Nihad Bunars avhandling är en mycket träffsäker 

beskrivning av Vivallaskolan. Informanterna är trots olika upplevelser av relationer och 

samarbeten entydiga om dess samlande funktion, dess nav i området. Skolan har otvivelaktigt 

en stark position i området. Det som utmärker Vivallaskolan är dess utåtriktade arbete, de 

utbildningar som erbjuds i skolans regi, både för ny personal men också för vårdnadshavare, 

eller att de bokstavligen hämtar elever som sitter hemma. Samarbetet med lokala föreningar 

har bidragit till att broar byggts mellan område – skola, och vårdnadshavare – skola. De ytor 

som Vivallaskolan erbjuder skapar potentiella möten mellan familjer och individer som kan 

bidra till en stark gemenskap och social inkludering. Även om de ”goda” relationerna har stött 

på utmaningar och inte alltid varit entydiga, har Vivallaskolan varit och vill fortsätta vara en 

inkluderande kraft i området. Efter att ha hört de starka reaktionerna på nedläggningsbeslutet 

vågar jag påstå att skolan verkligen var Vivallas skola, trots de utmaningar som beskrivits.  

Den tillgänglighet för vårdnadshavare som beskrivits byggde mycket på den geografiska 

närheten. Men det handlar också om skolan och dess personals möjlighet att vara tillgängliga. 

Skolan kan öppna upp sig och utåt sett vara välkomnande, men utan den geografiska närheten 

försvåras den processen. De tidigare inkluderingsprocesserna tycks istället kunna omvandlas 

till exkluderingsprocesser ifall skolan och personalen inte finns i området, eller om det blir en 

allt för främmande miljö. Patricia och Patrik påtalar dessa utmaningar och beskriver att det 
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givetvis är svåre att nå ut, men att kontakt finns och att de också aktivt jobbar för att 

upprätthålla kontakt med vårdnadshavare. Hemvisten har dock förändrats och i detta finns 

risker att vårdnadshavare och området blir exkluderat ytterligare från samhället. Ansvaret 

ligger naturligvits hos båda parter, men med den uppenbara rumsliga exkluderingen mellan 

Vivalla och andra områden, de logistiska och ekonomiska utmaningarna som finns hos många 

i Vivalla är arbetet på de nya skolorna, och kanske framför allt deras vilja att nå ut till 

området av största vikt. Den tidigare forskningen beskriver just ett mentalt avstånd för de 

vårdnadshavare som fått sin elever omplacerade. Även om ingen uttryckt att ett sådant 

avstånd existerar, kan det finnas en risk att något liknande scenario skulle kunna ske. 

För att det ska uppstå en mötesplats i skolan, och att skolan ska bli ” mitt i byn” och en 

hemvist krävs goda relationer, och dessa relationer tycks vara lika beroende av god 

kommunikation. Den negativa kommunikation som Vilma och Fariba beskrivit visar just på 

hur det trots en geografisk närhet kan skapas en distans som sedermera leder till en vilja att 

exkludera sig från skolan. Dessa beskrivningar rimmar väl med Nihad Bunars avhandling 

”Skolan mitt i förorten” där han beskriver just hur skolor som inte lyckas arbeta med området 

istället blir en plats där exkluderingsprocesser ökas på. Den rumsliga segregeringen Vivalla 

uttrycks ha haft påverkade också skolan, mycket likt vad den tidigare forskningen påtalar; att 

resursstarka elever flyttar bort och att det är svårt att rekrytera personal. Likväl är det 

kompetens och en stabil ledning som behövs för att motverka skolsegregationens negativa 

effekter och vårdandet av relationer. Att ledningen bytts ut och stor ruljangs på personal ledde 

istället till en negativ kommunikationen som påverkade förtroende för skolan. 

När det inte fungerade kunde dock de redan uppbyggda samarbeten Vivallaskolan hade med 

lokala föreningar vara ett hjälpmedel och stöd för både skolan och vårdnadshavare. Att 

föreningar kunde ”dämpa känslorna” var i nedläggningsbeslutet viktigt för att området inte 

skulle känna sig än mer exkluderade, men även informationsflödet från och till Vivallaskolan 

kunde gå genom föreningar. Den viljan och samarbetet tror informanterna var och är viktig 

för att bygga upp förtroende och visa på att det går att ta kontakt. Även om ingen uttryckligen 

säger att det i synnerhet skulle vara viktigt för den som kanske upplever skolan som en 

främmande plats, eller där språket skapar barriärer, kan föreningarna vara en kontaktyta som 

leder till inkluderingsprocesser. Att hela omorganiseringen med de nya skolorna är i ett tidigt 

skede bör påtalas, men att ingen av föreningarna eller vårdnadshavarna beskriver att ett 

liknande utbyte existerar som det gjorde med Vivallaskolan, finns det således en risk att de 

funktioner och betydelser Vivallaskolan erbjöd går förlorat för området. 
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7. Slutord 
Det som kanske är mest entydigt och paradoxalt är att nedläggningen av högstadiet, som 

orsakade så stora känslosvall och starka känslor av exkludering, ändock ses som något 

positivt och fyllt med möjligheter. Att eleverna upplevs vara nöjda och att de skapar relationer 

som Vivallaskolan inte längre kunde erbjuda kan skolan bli den mötesplats och inkluderande 

kraft för eleverna den önskas att vara. 

I det avseendet tycks beslutet som kommunen tagit varit ett bra sådant. Samtidigt går det inte 

att blunda för att det också är ett misslyckande, att utvecklingen fick gå så långt att det blev 

ett nödvändigt ont. Uppenbart finns funktioner, betydelser och ett symboliskt värde i att ha en 

skola i ens närområde som går förlorat för de som bor där. Att se nedläggningen som något 

enbart positivt och argumentera för att lägga ner hela grundskolan skulle innebära ytterligare 

ett slag mot Vivalla och riskera att exkludera området än mer. Inför ett sådant eventuellt 

beslut, eller i en utvärdering av omorganiseringen och vidare forskning finns det därför skäl 

att ta hänsyn till fler än ”bara” eleverna då skolan kan inkludera fler än elever: Hur arbetar de 

nya skolorna för att närma sig området Vivalla? Hur och när tas kontakt med vårdnadshavare? 

Hur ser möjligheterna ut för aktörer från Vivalla att verka i de nya skolorna? Hur påverkas 

elever från Vivalla av att deras vårdnadshavare riskerar att ha en reducerad relation till 

skolan?  

De signaler som givits i denna studie tyder på att kontakten med de nya tillvalskolorna är 

betydligt mindre än vad den var med Vivallaskolan, om detta kvarstår återstår att se. Men 

klart är att aktörer och krafter finns kvar i Vivalla, och de uttrycker också en vilja att 

samarbeta. I området finns något som de nya tillvalskolorna kan ta till vara på för att stötta 

deras verksamhet, deras elever samt att inkludera området i stort, för att på så vis minska det 

mentala avståndet som riskerar att hålla oss isär.  
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Bilaga 1 – Informanter  

Patricia 

Tidigare anställd på högstadiet i Vivalla. Började som ämneslärare men blev så småningom 

specialpedagog. Uppdraget innefattade även kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare. Var 

verksam under nedläggningsprocessen och arbetar nu på en av de nya tillvalsskolorna. 

Patrik 

Tidigare rektor på Vivallaskolan och var med under nedläggningsprocessen. Var innan dess rektor 

i annan grundskola i Örebro och arbetar nu på samma skola som Patricia. Följde enligt egen 

utsago nedläggningen från sidan i kommunens gemensamma rektorsgrupp.  

Fatima 

Uppväxt i Vivalla och bott i området den större delen av sitt liv. Aktiv i förening för ungdomar. 

Föreningen ordnar aktiviteter från enklare idrotts-aktiviteter och poesikvällar till att vara en röst i 

olika politiska frågor. Fatima gick själv på Vivallaskolan under 2000-talet och jobbar idag på 

arbetsplats i området. 

Ferid 

Har tidigare varit partipolitiskt aktiv i Örebro kommun. Arbetar idag som lärare på Komvux. Har 

enligt egen utsago ”alltid” varit i Vivalla och varit aktiv i området. Har varit med i föreningen 

sedan länge och haft olika roller i styrelsen. Föreningen är aktivt i området och ordnar aktiviteter 

för allra flesta,  exempelvis studiestöd för ungdomar och kvinnoverksamhet. 

Frans 

Arbetar sedan 11 år i verksamhet som har tät kontakt med skolan. Verksamheten bedriver bl.a. 

rast- och kvällsaktiviteter för upp mot 300 ungdomar. Bor ej själv i området.  

Fariba 

Arbetat i ovanstående verksamhet i 12 år och ansvarar dessutom för en basketverksamhet. Bor i 

området och ingår i ett föräldranätverk samt beskriver sig ha kontakt med flera vårdnadshavare i 

området.  

Vilma 

Bor i Vivalla sedan 20 år tillbaka. Aktiv i en förening som jobbar med frågor kring integration, 

kvinnor och ungdomar. Har ett barn som går i Vivallaskolans grundskolan och ett barn i en av de 

nya tillvalsskolorna. Har varit en del av ett trygghetsteam med flera vårdnadshavare som har 

stöttat F-6 verksamheten vid behov.  
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Bilaga 2 – Forskarbrev 

Denna information mailades ut till tänkbara informanter med mindre modifikationer beroende 

på vem som var mottagaren. Majoriteten kontaktades dock via telefon och istället 

förmedlades nedanstående information muntligt. Detta upprepades även vid intervjutillfället.  

Hej XX! 

Jag har under hösten arbetat inom ett projekt som följer nedläggningen av Vivallaskolans 

högstadium och ska nu skriva mitt självständiga arbete i Samhällskunskap inom det temat. 

Mitt undersökningsområde är vad i runda slängar: "Vad en skola betyder för ett område, och 

vad som händer när den läggs ner." Då motiveringen till nedläggningen dels var att öka 

integrationen för eleverna vill jag undersöka hur integrationen förändras för de som "blev 

kvar" i området samt vad skolan betydde för dem och området i stort. Jag har och kommer nå 

ut till föreningar och föräldrar som kan representera området och mångas relation till 

skolan. 

Det jag behöver din hjälp för att kunna få en vidare förståelse av hur skolans relation med 

föräldrar och föreningar kom till uttryck från skolan; vad det var som gjorde Vivallaskolan 

speciellt? Hur arbetade skolan tillsammans med föreningar och föräldrar? Vad var 

lyckosamt, vad fungerade inte? etc. 

Om du är intresserad och har möjlighet att ställa upp vore det jättebra om vi kunde hitta en 

tid så snart som möjligt! Jag är väldigt flexibel när det gäller tid och plats och jag uppskattar 

att intervjun tar kring 30-40 minuter på sin höjd, men det kan vara bra att sätta av åtminstone 

45 minuter! 

Tack på förhand, och allt gott! 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

Förtydligande ang. intervjumall: 

Frågorna är inte ställda i exakt ordning eller att jag ”prickat” av alla. Mycket har utgått från 

bakgrundsfrågan och vad informanterna tidigt går in för på spår, kopplat till de frågor jag 

undersöker. De streckade och korta frågorna fungerade som underlag och vägledning för mig 

som intervjuare ifall diskussionen inte kom igång kring relationerna, skolans värde, 

nedläggningen eller om dagsläget.  

Intervjuguide Förening/Vårdnadshavare/Personal 

Syfte: Synliggöra och ge uttryck för vad en skola betyder för ett område / Vad förändras när 

en skola läggs ner för ”de som blev kvar”? 

1. Hur påverkades lokalsamhället av nedläggningen av Vivallaskolan? 

2. Vilka betydelser och funktioner kan en skola ha i ett ”segregerat” område?  

3. Vilka sociala processer sätts i rörelse när en skola läggs ner avseende social 

inkludering och exkludering? 

1. Bakgrund 

- Vem är du? 

- Arbetat på skolan? Hur länge? 

- Hur var/är relationen till skolan? 

2. Om relationer mellan skola och lokalområde/vårdnadshavare 

- Hur ser relationen ut med skolan som förälder/förening? 

- Vad är det som har gjort att relationerna är bra/dåligt 

- Hur har skolan arbetet för att bygga relationer till er/föräldrar? 

- Vad betydde relationerna för 

o Individer 

o Föreningar 

o Området i stort 

- Vilka möjligheter?  

- Vilka utmaningar?   



 50 

3. Om skolans betydelse för området – vilka värden har en skola? 

- Vad tror du att Vivallaskolan betyder för området?  

o Vad betydde högstadiet? 

- Vilket värde fanns och finns det för området att en skola finns i Vivalla? 

- .... för föräldrar? 

- .... för området?  

- Varför valde/Väljer vissa att inte att välja bort Vivallaskolan? Vilka och varför var 

kvar? 

o Trygghet? Kulturellt erkännande? Geografisk närhet? 

4. Om nedläggningen 

- Vilka reaktioner framkom av nedläggningsbeslutet från området/föräldrar? 

o Utmaningar / Möjligheter? 

- Har skolan ett mervärde för ett område än bara fysisk plats och utbildningsuppdrag?  

o Parallell till landsbygder som upplever att samhället lämnar dem 

- Har mötesplatsen förändrats sedan nedläggningen för organisationer 

- Har ni tappat kontakt med föräldrar/elever från högstadiet?  

5. Om det nya mötet 

- Eleverna har flyttats, men hur har kontakten och de tidigare relationerna med 

förening/vårdnadshavare förändrats i och med de nya skolorna? 

- Upplever du att det skapats nya mötesplatser för området?  

- Vilka utmaningar/möjligheter är särskilt framträdande för dig/er? 

- Om grundskolan skulle läggas ned, vad skulle det innebära för området?  

 

 


