
                                                                
 

Tips för dig som vill rädda din skola. 
 

Vi som arbetar på Hela Sverige ska levas kansli får regelbundet mejl som handlar om vad man 
kan göra för att rädda sin nedläggningshotade skola. Här har vi sammanställt de tips vi tror är 
mest användbara och vi hoppas att samlingen är till stöd och hjälp i ert arbete.  
 

Hela Sverige ska levas skrifter.  

Skolan mitt i byn     
Från år 2009, men fortfarande aktuell. Boken ger ett diskussionsunderlag och en checklista inför 
en eventuell nedläggning av en skola. Pedagogisk och med massor av kunskap. Utgiven av 
Glesbygdsverket i samarbete med Skolverket, Sveriges kommuner och regioner och Hela Sverige 
ska leva. 
 

Små skolor i utveckling.  
Hela Sverige ska levas projekt Små skolor i utveckling pågick under tre och ett halvt år och 
avslutades 2014. Projektet handlade om att stödja små skolors arbete att ta fram nya pedagogiska 
metoder kopplade till IT, samt utveckla och stärka skolans roll i lokalsamhället.  
Projektet ledde till flera skrifter som fortfarande är aktuella.  
 
En skola i tiden     
En diskussionsbok om skolan i förändringens tidevarv. Här ges ett brett spektra av kunskaper 
och perspektiv från bland andra ett par professorer i telekommunikation, historia och 
utbildningsvetenskap, en rektor, en utbildare inom IT-sektorn, samt sist men inte minst, läraren 
Jerker Porat som år 2014 valdes till en av världens mest innovativa lärare. 
  
Apell, små skolors särskilda värde    
Under slutseminariet för projektet Små skolor i utveckling arbetade deltagarna fram en appell 
med analys av fördelarna med små skolor och deras utmaningar, samt förslag för en väg framåt.  
 
Sammanfattning, Små skolor i utveckling    
Sammanfattning av projektets alla delar. Projektledaren reflekterar och alla skolorna presenteras. 
  

Hela Sverige ska levas artiklar.  
Vi har skrivit om räddningar av skolor några gånger och här är länkar till dessa artiklar.  
 
Lyckad räddning i Hedemora    
 
Folkinitiativ om skolfrågorna i Luleå     

Artikeln ovan handlar om Nätverket Hela Luleå ska leva och läras kamp för skolorna i Luleå.  
Det blir folkomröstning i frågan, den 8 november 2020. På nätverkets hemsida kan du följa 
kampen och även läsa hela historiken.  
 

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/skolan-mitt-i-byn-09.pdf
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Skrifter/En_skola_i_tiden_2.pdf
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Skrifter/Smaa_skolor_appell.pdf
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Skrifter/Sammanfattning_SmaSkolor_SLUTRAPPORT_LOW_0315.pdf
https://helasverige.se/index.php?id=726
https://helasverige.se/index.php?id=788
HYPERLINK%20%22https:/www.hkslol.se/%22%20https:/www.hkslol.se/


 
  

Tidningsartiklar i ämnet.  
 
Forskning: Stora skolor inte bättre än små    
  
Undervisningen blir bättre i mindre klasser    
 

Nätverk.  
Byskoleupproret har en Facebooksida för de som vill rädda sin skola. Här samlas engagerade från 
hela Sverige, ger av sina erfarenheter och tips, håller varandra uppdaterade om vad som händer 
på den egna fronten och peppar varandra. Bakom gruppen står Stad och landnätverket och 
ungefär en gång i månaden arrangeras digitala träffar för alla som vill vara med. Ett filarkiv finns 
också.  
 

Forskare. 
Forskaren Magdalena Cedering har skrivit en doktorsavhandling om konsekvenserna av 
skolnedläggningar på landsbygder, ”Konsekvenser av skolnedläggningar En studie av barns och 
barnfamiljers vardagsliv i samband med skolnedläggningar i Ydre kommun”. 

Ni kommer långt med att läsa sammanfattningen. Här finns många intressanta slutsatser av vad 
som händer när byskolan töms och barnen flyttar till en större skola, längre bort.  
  

Lokal utveckling. 
Vill man jobba med lokal utveckling generellt och bygga in skolan i det, kan nedanstående 
material vara användbart. Man kan också genomföra en Lokalekonomisk analys (LEA) som 
brukar vara ett bra verktyg för att se bygdens ekonomiska flöden och utifrån det göra en 
utvecklingsplan.  
 
Den första samhällsnivån 
Denna skrift visar en modell för hur lokalt arbete kan utvecklas och hur samhället samtidigt 
bygger hållbara bygder, ökad delaktighet och fördjupad demokrati. 
 
Kraft att förändra  
Boken att hålla i handen från början till slut av ett projekt. Här finns matnyttiga tips om alla steg i 
projektet, från informationsmötet och mobiliseringen, tills det är dags för utvärdering.  
  
Fria metoder  
Här har ABF, Cesam, Coompanion, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan och Hela 
Sverige ska leva samlat våra bästa och mest beprövade metoder för allt som har med lokal 
utveckling att göra.  
  
Introduktion till lokal ekonomi    
En film som svarar på frågan om vad lokal ekonomi är, och går igenom olika metoder för lokal 
ekonomi, samt ger flera goda exempel.  
  
   

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/stora-skolor-inte-battre-an-sma
https://www.forskning.se/2014/09/12/undervisningen-blir-battre-i-mindre-klasser/
https://www.facebook.com/groups/2609370336011214
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:883424/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:883424/FULLTEXT01.pdf
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Skrifter/Den_foersta_samhallsnivaan_1_.pdf
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/HSSL_Kansli/PDF/Informationsmaterial/2019/Kraft_att_forandra_hyperlink2.pdf
https://friametoder.se/?cat=88
https://www.youtube.com/watch?v=KgjjD8blMgc

