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Följande text är ett resultat av pilotstudien “Skolvägens historiska geografi barnens intåg i väglandskapet vid allmänna folkskolans införande år 1840–
1900.” Studien är finansierad av Stiftelsen Fredrik Bachmans Minnesfond.

Inledning

Den som har gått i skolan har också minnen av sin skolväg. Ofta finns ett
nostalgiskt skimmer över dessa minnen. Många förknippar äldre tiders skolvägar med Astrid Lindgrens berättelser om Barnen i Bullerbyn från 1920-talets Småland. Den här bilden har på så sätt kommit att representera en idyllisk
version av skolvägen i ett obestämt “förr i tiden”. En granskning av empirin
kan delvis bekräfta den bilden men ger också helt andra berättelser om hur
vägarna användes av skolbarnen, vad som hände längs dem och hur samhället
såg på barnens skolvägar. På 1920-talet hade vägarna använts som skolvägar
i flera decennier, men få vetenskapliga studier har behandlat skolvägen som
plats och undersökt det historiska väglandskapet ur den här aspekten.
Inom den väghistoriska forskningen har det efterlysts ett bredare landskapshistoriskt angreppssätt kring vägmiljöer (Qviström 2006). Stefan Brink
(2000) har påpekat avsaknaden av forskning kring skolvägarna. Samtidigt har
han framhållit skolvägarnas betydelse för det lokala väglandskapet, särskilt
under 1800-talet och 1900-talets början då befolkningen var utspridd och barnens skolvägar ofta var långa (Brink 2000 s. 57). Vi vill inom detta projekt
undersöka hur de historiska källorna kan öka förståelsen för skolvägen som
plats då den obligatoriska skolgången införs och med den, den strukturerade
rörligheten mellan hem och skola uppstår. Detta innebär att analyserna av det
historiska vägnätets betydelse som skolvägar kopplas till etableringen av folkskolorna.
Inom tidigare historisk-geografisk forskning som berört skolfrågor har fokus legat på andra frågor än skolvägen, och mätningar och beräkningar av
avstånd mellan hem och skola har gjorts fågelvägen (se t.ex. Gerger & Hoppe
1980). Vägarna har behandlats som avstånd och inte som en del av det historiska landskapet. Nyare geografisk forskning kring skolvägar har genom tillgängliga befolkningsdata och geografiska data kunnat göra omfattande analyser av dagens skolpendling (Andersson, Malmberg & Öst 2012). Inom den
historisk-geografiska forskningen har digitalisering av historiska kartor och
dess information på senare år skapat nya möjligheter för liknande analyser av
historisk data.
Studien syftar till att öka kunskapen om det lokala vägnätets användning
och betydelse under 1800-talets andra hälft och 1900-talets början, och till att
utarbeta en metod som undersöker skolvägen både som plats och fenomen. I
detta forskningsprojekt studerar vi tillkomstfasen av den period då en central
myndighet kom att ta kontroll över barnens strukturerade dagliga rörlighet.
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Hur påverkade skolplikten barnens bruk av vägarna? Hur beskrivs barnens fria
rörlighet? Fanns det skillnader mellan barn från olika samhällsgrupper? Hur
påverkades samhällets sociala normer barnens skolväg? Fokus ligger på den
period då barnens lokala rörlighet får en ny utbredning och skolvägarna kom
att spela en viktig roll både för enskilda individer och samhället. Genom den
föreliggande studiens landskapsanalytiska angreppssätt, med både samtida beskrivningar och detaljerade karteringar av skolvägarna på individnivå, vill vi
tillföra ett landskapsperspektiv på skolvägarnas historia, där vi uppmärksammar skolvägarna som platser i det historiska landskapet. Det här angreppssättet har potential att kontextualisera skolvägarna och har inte tidigare använts i
det här sammanhanget. En central del av den här texten är att redogöra för
källäget och att testa och utvärdera den här metoden.
Den genomförda studien är en inledande pilotstudie baserad på folkminnesuppteckningar och en fallstudie på landsbygden, där källäget och metoden
prövas. Genom att koppla de geografiska variablerna skolbyggnad, bostad och
vägnät till historisk befolkningsdata, kan vi analysera de historiska skolvägarna som en del av det historiska landskapet. Den inledande studien har också
påbörjat en inventering av det källmaterial från 1800-talets andra

Bild 1. Skolklass fotat troligen någon gång mellan 1880–1920. Foto: Lars Åkerman Olsson,
Nordiska museet.
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hälft som rör samhällets diskussioner (myndighetspersoner, präster och föräldrar) kring vad som ansågs som rimliga skolvägar.
Pilotstudien är en metodutveckling inför kommande ansökan om en utökad
studie. Genom projektets landskapsanalys av det historiska vägnätets betydelse som skolväg kommer en ny kunskapsdimension om vägarnas historiska
funktion att växa fram, där en ofta förbisedd grupp i både det historiska samhället och inom vägforskningen – nämligen barnen – är i fokus.
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Från hemmet till skolan - tidigare forskning

Innan den svenska folkskolans införande förekom en utbredd läsundervisning
i hemmen. Varje familjeöverhuvud hade enligt Kungl. Maj:ts resolution 1723
ansvar för att alla i hushållet kunde läsa och förstå kyrkans skrifter (Fredriksson m.fl. 1940 s. 282–286). Med 1842-års folkskolestadga skulle det finnas
minst en skola i varje socken och stadsförsamling. Stadgan innebar läroplikt
men egentlig skolplikt för samtliga barn infördes först år 1882. Vid folkskolans införande saknades fast skola i 75% av landets församlingar (Johansson
1992 s. 9). Reformen år 1842 hade som mål att folkskolan efter fem år skulle
vara utbyggd över hela landet. År 1847 anges endast hälften av alla barn i
skolåldern vara inskrivna i folkskolan och endast hälften av dessa gick i fasta
skolor (Richardson 1992 s. 30; Gummesson 2003 s. 7). Inledningsvis fortsatte
kyrkan att ha kontroll över utbildningen. 1842 års skolstadga angav t.ex. att
skolhuset med fördel skulle placeras nära ordföranden i skolstyrelsens, dvs
kyrkoherdens, bostad, så att han kunde övervaka verksamheten (Lindqvist
1992 s. 53; Westberg 2014 s. 22, 174). Denna placering visar att man prioriterade övervakning av skolverksamheten före barnens behov av närhet till skolan. För de barn som bodde i mer perifert läge i förhållande till kyrkan blev
skolvägen lång.
Tidigare forskning har pekat på att det förekom föräldraprotester och att
många vägrade skicka barnen till skolan. Detta anges dock ha minskat med
tiden. Historikern Gunnar Richardson beskriver detta och menar att ”Det var
förvisso inte lätt för en hel generation föräldrar i ett patriarkaliskt bondesamhälle att lämna ifrån sig makten över barnen – den läxan lärdes inte i en handvändning.” (Richardson 1992 s. 39). För att hantera svårigheterna med att få
föräldrarna att sända barnen till skolan prövades flera olika skolformer; förutom heltidsläsande förekom bl.a. halvtidsläsande och varannandagsläsande.
Med 1853 års reform förbättrades situationen något då det öppnades upp för
inrättandet av mindre skolor vars huvudsyfte var att skapa kortare avstånd
mellan hemmet och skolan, senare utvecklades dessa ofta till småskolor för
lägre stadier (Richardson 1992 s. 33)
Hur uttrycktes motståndet och vilka argument framhölls? Behovet av barnen för utförande av sysslor i hemmet har tidigt lyfts fram som ett problem.
Barnens arbete hade en viktig roll i det förindustriella bondesamhället. Från
åtta års ålder kunde de både utföra sysslor hemma på gården eller i dess närhet
som t.ex. vallvakter eller gå med mat till utearbetare. I fattigare familjer kunde
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de även sändas för att arbeta hos andra (Rosander 1979). Vid skolinspektörernas införande år 1861 var skolgången mycket ojämn och i sina rapporter beskriver skolinspektörerna under rubriken ”Folkets förhållande till skolan” hur
föräldrar avstår från att sända sina barn till skolan. De orsaker som angavs var
svårigheter för föräldrarna att utrusta barn med matsäck och förse dem med
kläder och skor, föräldrarnas oförstånd eller behov av barnens hjälp i arbetet
hemma, fattigdom, slapphet hos skolråden, otillräckliga lokaler och andra
brister hos skolan. Mycket ofta återkommer beskrivningar av problem med
långa avstånd till skolan och brist på banade vägar (BoFir 1861–1900; Fredriksson & Sörensen 1942 s. 135).
Egil Johanssons studie (1972) av folkundervisningen i Bygdeå socken
1845–1873 visade att det fanns ett samband mellan utebliven skolgång och
skolvägens längd och att detta troligen var den viktigaste orsaken till att barnen inte kom till skolan (Johansson 1972 s. 171, 230). I undersökningen görs
en jämförelse mellan andelen skolbarn bland de barn som hade mer än 2,5, 5
och 10 kilometer till skolan och tolkningen är att gränsen för en högre elevrekrytering låg på 5 kilometer (Johansson 1972 s. 230, 185, 203). Detta grundas
på avstånden i studien men bygger inte på någon samtida beskrivning eller
berättande källa.
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Teoretiska utgångspunkter

Tidigare historisk kulturgeografisk forskning kring skolans geografi har haft
fokus på skoletablering på en institutionell- och nationell nivå (Gerger 1972,
1974; Gerger & Hoppe 1980). Inom Lokneviprojektet har också longitudinella
micronivåstudier gjorts av barns (1847–1965) rumsliga och sociala livslopp i
relation till skolgång. Inom dessa har hemmets rumsliga placering i socknen
tagits med som en variabel (Gerger & Hoppe 1980). Studien hanterar, liksom
tidigare nämnts, skolvägen som ett avstånd och ej som en plats. Liksom framkommit i tidigare studier visade detta att hemmets placering i förhållande till
skolans lokalisering är en viktig faktor som påverkar skoldeltagandet (Pålsson
1958; Holm & Häggström 1972; Johansson 1972). Berättelser om långa skolvägar finns också i folkminnesuppteckningar (se tex Westberg 2014; Brink
2000). Men med undantag av några få mer djupgående beskrivningar av barns
skolpendling under 1940-talet (SOU 1943:7) har skolvägen, individens upplevelse av och dess effekter fått begränsad uppmärksamhet. Under senare år
har dock geografer börjat studera olika aspekter av barns skolpendling och
dagliga rörelse till och från skolan idag (se Andersson, Malmberg &
Öst 2012). Andersson m.fl. (2012) tar sin utgångspunkt i Hägerstrands (1982)
beskrivning av hur människors dagliga rörlighet i hög grad styrdes av en central myndighet i det tidiga 1900-talets landsbygdssamhälle. Andersson menar
att skolväsendet har en central betydelse i detta och att vi idag ser en upplösning av den bild som Hägerstrand beskrev.
Vidden av bondesamhällets lokala rörlighet har belysts av arkeologen Ylva
Stenqvist Millde vars avhandling visar att människor under tidsperioden från
medeltiden till slutet av 1700-talet var i ständig rörelse och att deras vardag
präglades av förflyttningar i det lokala vägnätet till utmarken, ting och handelsplatser. Stenqvist Millde lyfter även frågan om hur de regelstyrda och regelbundna kyrkbesöken påverkade människornas vardag (Stenqvist Millde
2007). Till den här bilden av individers lokala förflyttningar vill vi lyfta hur
barnens skolväg med början under 1800-talets andra hälft kom att utgöra en
betydande del av dessa dagliga förflyttningar.
I sin studie av lokalsamhällets kommunikationsmönster framhåller
Stenqvist Millde de geografiska begreppen räckhåll och räckvidd som, inspirerad av Torsten Hägerstrands tidsgeografi och Ann Buttimers räckhållsbegrepp, belyser skillnader i olika individers fysiska, sociala och mentala räckhåll från hemmet (Stenqvist Millde 2007; Hägerstrand 1991; Buttimer 1980).
Stenqvist Millde definierar räckvidd som det resande en människa faktiskt
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gjorde - t ex till marknaden, kyrkan eller tinget. En individs räckhåll utgår från
den personliga erfarenheten och kapaciteten, men påverkas också av samhällets sociala normer. Detta ger en teoretisk ram för vår studie om skolvägarna och hur barn, föräldrar och myndighetspersoner såg på vilka avstånd
som var fysiskt möjliga och vad som ansågs rimligt när man diskuterade skolvägens längd liksom andra aspekter som kom att påverka barnens nyttjande
av den. (Det bör noteras att under den tidsperiod som vi valt för denna studie
var det allmänna att barnen gick, alltså inte skjutsades, till skolan, se Gummesson 2003.) Nutida studier som använt skolvägens längd för att undersöka
räckvidden för barns fria rörlighet har visat att avstånd till skolan och barnens
ålder är betydande faktorer för rörelsefrihetens räckvidd (Fyhri & Hjorthol
2009, se även Mitchell m.fl, 2007; Wilson m.fl, 2010).
Denna fråga knyter även an till ett växande forskningsfält kring barns geografier (Cele 2009). Det finns idag en internationell jämförande forskning
kring frågan om barns möjlighet till fysisk rörlighet och vuxnas attityder till
barns oövervakade rörelsefrihet (Shaw m.fl. 2015). Forskningen visar att vi
under de senaste 50 åren allt mer begränsat barns fria rörlighet och med det
också deras tillgång till varierade lekmiljöer (Björklid & Gummesson 2013).
Landskapsanalys
En landskapsanalys innebär att fokus läggs på både materiell verklighet och
det immateriella landskapet, med sociala och symboliska dimensioner och
olika processer och flöden. Landskapsanalysen är ett sätt att konkretisera en
plats, dess omgivning och vidare relationer, och också att föra in bredden av
människor i dessa. Genom landskapsanalysen undersöks platsen utifrån
aspekterna form, funktion, process och kontext. Analysen kan alltså leda till
djupare förståelse för platsen då den lokala företeelsen ses som uttryck för en
process och sätts in i ett vidare ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt
perspektiv (Franzén 2010 s. 86). I denna analys ingår både de fysiska vägarna
och kringliggande mark liksom platsens mer immateriella dimensioner, som
sociala relationer och samhällskontexter.
I det här sammanhanget har en landskapsanalys som bygger på en sammanvägning av kartor, skriftligt källmaterial och berättelser från samma tid potential att ge en rik bild av skolvägarnas geografi. Utan en utgångspunkt i den
geografiska platsen, avbildad i kartmaterialet där skolvägarna kan konkretiseras, saknar berättelserna den geografiska dimensionen.
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Källmaterialets karaktär - möjligheter och
begränsningar

Datainsamlingen har som väntat varit tidskrävande. Vi kunde se indikationer
i tidigare forskning att källorna innehåller den typ av uppgifter som behövs
för landskapsanalysen, men det rådde en osäkerhet om de olika källtypernas
förekomst och användbarhet. Detta är den främsta anledningen till att vi inledningsvis valt att prioritera en pilotstudie, där vi kunnat inventera källmaterialet och utarbeta fungerande metoder.
Källmaterialet kan indelas i tre huvudgrupper: 1) Folkminnesuppteckningar, 2) Institutionella dokument och 3) Skolvägens geografi.
1) Folkminnesuppteckningar
Vid inventeringen av källmaterial som beskriver skolvägen har vi analyserat
folkminnesuppteckningar, lokalhistoriska skrifter, enskilda uppteckningar
och svar till frågelistor. Dessa personliga berättelser utgör grunden och utgångspunkten för våra analyser och har excerperats i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) där skrivna berättelser och muntliga intervjuer
utgör en omfattande samling av folklivsberättelser från hela Sverige från
1800-talet till idag. Utgångspunkt för analyserna är det mikroperspektiv som
dessa uppteckningar representerar.
Alla akter vi kunnat få tillgång till som enligt aktbeskrivningen i DFU-databasen eller kortregistret innehåller beskrivningar av skolminnen eller skolvägar har analyserats. Uppgifterna är insamlade genom inspelningar av intervjuer där olika teman behandlas och skolgång och skolväg nämns eller genom
inskickade skriftliga svar på frågelistor där informanterna svarat på frågor om
deras skol- och skolvägsminnen (Frågelista 225 B Skolrasterna 1992, Frågelista 258 Min skoltid 1982). För frågelistorna se bilaga 1 och 2.
Folkminnesuppteckningar som källa har inom etnologisk forskning varit
omdiskuterade då särskilt med fokus på dess tillkomst (se ex Lilja 1996, Skott
2008). En fråga som vi också ofta återkommit till är hur dessa beskrivna minnen skall värderas. Förutom en medvetenhet om den styrning som skett via
exempelvis frågelistornas utformning (Östling 2010) och de ideologiska ideerna bakom insamlandet (Skott 2008) ser vi att det rimligtvis även finns behov
av granskning av materialet utifrån andra historievetenskapliga källkritiska
aspekter. Även om de minnesuppteckningar som vi hanterar kan ses som pri-
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märkällor innebär således tidsavståndet mellan det upplevda och nedtecknandet ett problem. I analys krävs en medvetenhet om att den enskilda källans
minnen är selektiva och att de beskrivna minnena formats både av upplevelsen
och nedtecknandet. De kan t ex tillrättaläggas eller färgas av andras berättelser. I materialet har vi till exempel en kvinna som jämför sin barndoms skolvägsminnen med Astrid Lindgrens Barnen i Bullerbyn (för diskussion angående källkritik vid berättande källor se tex Thurén 1986). Ett annat problem
är att mer vardagliga händelser - sådant som hände varje dag - är mer subtila
och kanske inte alls skrivs ner (ex Frykman 1990). Vår metod för att hantera
detta bygger på en kombination av kontextuell bedömning av de enskilda berättelserna där vi försöker förstå syftet bakom berättandet och en analys som
bygger på en kombination av olika källor som lyfter återkommande exempel
snarare än en enskild unik berättelse.
2) Institutionella dokument
De institutionella dokument som behandlats är skolarkivmaterial, kyrkorådsprotokoll och skolinspektörernas rapporter. Skolinspektörernas rapporter ger
i vissa fall en sammanfattning av de i stiftet framförda åsikterna bakom oviljan
att låta barnen gå till skolan. Vissa rapporter innehåller också beskrivningar
av barnens skolväg. Redan vid rapporternas tillkomst lyftes dock kritik mot
de statistiska uppgifterna som sammanställdes (Ekholm & Lindvall 2008).
Även i den historiska skolstatistiken som samlades in var tredje år mellan
1847–1859 finns sammanställningar bl.a. av hur många barn som hade mer än
5 km och 10 km till skolan i varje stift (BiSOS- P). Inom Bygdeå studien gjordes jämförelser mellan statistiken och detaljerade sammanställningar på individnivå. Jämförelsen visade på brister i den officiella skolstatistiken från
1800-talet (Johansson 1972). Den historiska skolstatistiken kommer därför
inte utgöra en huvudkälla i projektet, utan endast användas som komplement
på lokal nivå i kombination med berättelserna i folkminnesuppteckningarna.
3) Skolvägens geografi
Skolvägens geografi konkretiseras genom analyser av historiska översiktskartor, framförallt den häradsekonomiska kartan från omkring sekelskiftet 1900, i
kombination med textkällor ur kyrko- och skolarkiv rörande befolkningsdata.
Bestånden i arkiven varierar men de omfattar ofta för oss intressanta husförhörslängder, kyrkorådsprotokoll, skolrådshandlingar, skolreglementeshandlingar, skolmatriklar, skolpliktslängder, visitationsprotokoll, skolstyrelseprotokoll, elevlistor, terminsprotokoll och skolstatistik (Johansson 1972; Gerger
& Hoppe 1980). Metodmässigt används det här materialet i kombination med
kartmaterialet för att geografiskt illustrera och socialt kontextualisera skogvägsberättelserna i det historiska landskapet. Utgångspunkten är dock de personliga berättelserna i folkminnesuppteckningarna.

9

Bild 2. Diagrammet visar de 77 folkminnesuppteckningar som berättar om skolvägar som
behandlats i studien. Arkiv Dialekt - och folkminnesarkivet Uppsala. DFU.

Metodbeskrivning och empiriskt urval
Sammantaget har 77 individuella berättelser om skolvägen identifierats i folkminnesuppteckningarna. Vi har strukturerat berättelserna kronologiskt och
stapeldiagrammet, se bild 3, visar hur dessa fördelas tidsmässigt mellan 1860talet till 1930-talet. Inledningsvis avsåg vi att täcka perioden från de äldsta
uppgifterna fram till 1930-talet och materialet visade sig täcka perioden 1860
till 1930-talet. Störst antal uppgifter finns i perioden mellan åren 1910 och
1930. Informationen som ingår i dessa berättelser varierar mellan att bara
nämna att skolvägen var lång eller kort till att mycket detaljerat beskriva vad
som hände under vägen till skolan.
En viktig del av arbetet med pilotstudien har varit att analysera det omfattande materialet i folkminnesuppteckningarna och identifiera tematiska områden som inkluderas i skolvägsberättelserna. Innehållsmässigt finns relativt
stora likheter mellan berättelserna, där vissa teman ofta återkommer. Detta
kan åtminstone delvis relateras till hur frågeformulären och intervjuerna utformades. Innehållet i de excerperade berättelserna har genom innehållsanalys
kondenserats och kodats utifrån tid och geografisk plats samt till olika teman.
Dessa teman har valts ut utifrån de olika aspekter på skolvägarna som framkommit genom analysen och omfattar följande teman: konkreta händelser
längs skolvägen, skolvägarnas avstånd, vintervägar, förväntat uppförande och
vuxnas involvering i skolvägen. Kodningen innebär exempelvis att vi kan se
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om vissa tematiska förhållanden återkommer vid samma tid på olika geografiska platser. En del av dessa berättelser involveras som jämförelsematerial i
relevanta fall i pilotundersökningen nedan. Dessa teman kommer också att
behandlas utförligare i en kommande artikel.
Pilotstudiens empiriska urval
I den här föreliggande texten har Tensta socken, ca 20 km norr om Uppsala,
valts som empiriskt exempel och utgångspunkt för metodutvecklingen av
landskapsanalysen. Valet av Tensta socken baseras på att det här finns tillgång
till kartmaterial (den häradsekonomiska kartan), en detaljerad berättelse om
ett barns skolväg (DFU 18670) och skriftligt källmaterial som rör den lokala
skolan.
Berättelsen, som omfattar över 100 sidor, är nedtecknad år 1947 av Johan
Wilhelm Lindström (JWL) född 1880 på torpet Gröndal i Tensta socken.
Gröndal tillhörde gården Fasma som ägdes av Sätuna säteri strax väster om
sockengränsen inne i Björklinge socken (se kartan bild 4). JWLs berättelse
omfattar både beskrivningar av hans egen skolväg och några andra barns skolvägar.
I Tensta socken finns utförliga skolhandlingar bevarade och socknen omfattas av den häradsekonomiska kartan, vilket behövs för att kunna illustrera
de aktuella skolvägarna geografiskt i landskapet. De här aktuella skolvägsberättelserna rör skolvägen i socknen på 1880- och 1890-talen och är därmed
ungefär samtida med den häradsekonomiska kartan. Kartbilden visar alltså
samma landskap som JWL beskriver.
För att komplettera JWLs skolvägsbeskrivning har vi också tagit fram information om övriga elever som gick i Tensta skola samtidigt. Med hjälp av
examenskatalogen i det lokala skolarkivet tillhörande Tensta kyrkskola har 67
av 68 skolelever höstterminen år 1890 kunnat identifieras. Dessa har sedan via
noteringar av gårdsnamn i skolhandlingarna och husförhörslängderna kopplats till rätt hemvist. Till varje elev har vi samlat data kring skolnärvaro och
faderns yrkestitel 1890. Denna data har sedan använts i analyser där skolnärvaro, avstånd och social tillhörighet behandlas. Genom en detaljerad vektorisering av deras troliga skolvägar har vi därutöver kunnat ge en helhetsbild av
skolvägslandskapet inom socknen det valda året. Med denna metod har vi
skapat grunden för ett Historiskt skolvägs-GIS som kan användas för visualisering och analyser av de historiska skolvägarna.
Inom lokalundersökningen har vi också genomfört en källinventering och
analyser av institutionella dokument såsom skolmatriklar, skolinspektörernas
rapporter, kyrko- och skolrådsprotokoll samt skolstatistik.
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Bild 3. Västra delen av Tensta socken markerat är torpet Gröndal och gården Bräcksta. Utsnitt
ur häradskarta över Norunda härad från 1862.

Skolvägar i Tensta socken
Vi vill här utifrån JWLs berättelse och med Tensta socken som ram ge exempel på hur landskapsanalysens fokus på både de materiella och immateriella förhållandena kan öka vår förståelse för skolvägen som fenomen och
plats.
Skolverksamhet före 1842 i Tensta socken
Skoltraditionen är lång i Tensta socken då godsägarna i trakten startat och givit
stöd till skolor i socknen redan under slutet av 1600-talet. Skoldeltagandet varierade dock stort och många barn undervisades hemma eller av gamla gummor och avskedade knektar som i vissa rotar anställdes för att undervisa barnen. Skolan som finansierades av godset flyttade 1781 till Vattholma och den
fasta skolan vid Tensta kyrka upphörde. År 1834 övertog och restaurerade
socknen skolbyggnaden och kunde åter starta en fast skola med från början 20
inskrivna barn. Skoldeltagandet var inte obligatoriskt och undervisningen
skedde på flera håll fortsatt i hemmen eller i små mer eller mindre tillfälliga
12

skolor. Dessa barn kom enligt uppgift från 1843 att efter införandet av folkskolestadgan kallas till kunskapskontroll vid kyrkskolan (Ryden Janne 1947
Folkskolor , Klockare, Organister och Lärare i Tensta. Ett bidrag till hembygdens historia. Tierp).

Bild 4. Tensta sockengräns före 1890. Häradskarta Norsunda härad 1862. Tensta socken.
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Skolvägar i geografin

Barn gick långa sträckor utan vuxnas sällskap.
Under JWLs första skolår, 1887, gick han i småskolan som var inhyrd i en
byggnad på gården Bräcksta. Avståndet mellan skolan och torpet Gröndal var
drygt 3 km. Skolan i Bräcksta startades för att avlasta kyrkskolan och blev
småskola för barnen som bodde i rotarna ut mot Sätuna och i den “så kallade
framsocken” dvs. troligen närmast runt kyrkan (DFU 18670 s. 61, Protokoll i
Skolrådets sammanträde d 12 dec 1875). JWL hade en två år äldre bror som
han beskriver var hans trygghet vid skolstarten. Han skriver: “Min bror fick
vara i mammas ställe, hon kunde inte komma...Jag fick ju en bror en månad
där efter.” JWL beskriver hur svårt det var de första dagarna i

Bild 5. Kvinna med barn på väg. Foto: Firma Nanny Ekström, Vetlanda museum.
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skolan och att han gråtande blev tröstad av lärarinnan när han längtade hem.
En kvinna som gick i skolan i Valbo Gästrikland på 1920-talet beskriver "För
endel barn som kom från avsides belägna gårdar var första dagarna i skolan
en stor påfrestning. De var blyga och rädda. Men de gick ensamma den långa
vägen fram och åter. Det fanns de som hade en hel mil att gå till skolan...
Oftast var de också bara något enda barn åt gången, så något sällskap på skolvägen hade det inte." (DFU 30875). Fler skolminnesberättelser beskriver hur
mödrarna följde med barnen för inskrivning den första dagen de skulle gå till
skolan och hur de sen skulle klara vägen på egen hand, i övrigt beskrivs föräldrarnas närvaro i skolan endast på examensdagen (DFU 27169, DFU 36885,
DFU 18670).
Både JWLs och andras berättelser återger hur barn, både ensamma och och
med syskon, fick gå längre sträckor utan vuxnas sällskap. “Jag kommer ihåg
att min bror Emil och jag gick till faster å farbror i Häggby en dag. Det var en
bra promenad det för en unge som ej börjat skolan [ca 8 km]. Ja, bror min hade
börjat skolan."(DFU 18670 s 32). En man från Småland minns hur han vid 8–
9 års ålder på 1880-talet behövde papper och bläck till skolarbetet och själv
fick gå genom skogarna till staden 1,2 mil bort för inköpet (DFU 18747). Detta
kan tyda på att det inte sågs som något ovanligt att låta barn gå själv långa
sträckor.
I början av hösten 1888 flyttades småskolan och lärarinnan över till den
nybyggda kyrkskolan vid Tensta kyrka. Den nya skolan hade socknen låtit
bygga då den tidigare skolbyggnaden vid kyrkan ansågs för liten för att rymma
de i medeltal omkring 100 barn som under den senaste 10-årsperioden varit
inskrivna i skolan (Protokoll hållet vid Kyrko och skolrådet 10 dec 1886).
JWL beskriver att han åter kände sig bortkommen och nu fick längre. JWL
anger att hans nya skolväg tog cirka 1,5 timme att gå och att barnen gick hemifrån vid halv åtta på morgonen. Sannolikt följde han landsvägen förbi
Bräcksta och vidare till skolan vid kyrkan, se kartan bild 4.
Hösten 1890 är JWK 10 år och han och hans två år äldre bror går båda i
Kyrkskolan vid Tensta kyrka. Alla barn från höstterminens examenskatalog
utom en har vi kunnat lokalisera till hemvist. Genom bearbetning i GIS har
en visuell bild av barnens troliga skolvägar genom landskapet skapats. Utsnittet ur 1860-talets häradskarta där skolbarnens troliga skolvägar är karterade visar hur skolvägarna sträckte sig över stora delar av socknen, se bild 8.
Vi har här antagit att barnen i den mån det var möjligt har följts åt, och att de
följde befintliga vägar i den utsträckning sådana fanns. Tydligt genom karteringen blir både barnens samtida rörlighet och skolvägarnas omfattande utbredning i socken. Rörligheten över skolvägarna skedde inte enbart inom
socknens gränser. Kartan visar även att flera barn strax utanför sockengränsen har haft sin skola i Tenstas kyrkskola. Detta analyseras vidare i nästa avsnitt.
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Bild 6. Tensta kyrkskola gamla och nya byggnaden. Foto: Flygtrafik AB, Upplandsmuseet

Bild 7. Kartan visar hemvist för alla barn inskrivna höstterminen 1890 i Tensta kyrkskola och
deras troliga skolvägar.
16

Skolvägar över sockengränser
I vissa fall var socknarna geografiskt stora, vilket ibland medförde långa avstånd för att ta sig till skolan. Varje socken hade i uppgift att se till att alla barn
hade möjlighet att gå i skolan, men det förekommer att barn fick gå till skolan
i en annan socken än den de egentligen bodde i.
JWL berättar om det barn som hade längst skolväg under hans skoltid; en
pojke i Skogstorp, nordväst om Gröndal, se kartan bild 9. Avståndet mellan
Skogstorp och skolan var omkring 6 km. JWL beskriver att sockengränserna
var “tokiga” på den tiden och att han känner till att barn från Skogstorp nuförtiden (dvs på 1940-talet, då han skrev ner sin berättelse) istället gick i den mer
närliggande skolan i Viksta socken.
Den här typen av lösningar var emellertid inget nytt för 1940-talet. Redan
i skolrådsprotokollen från år 1888 kan vi se att Sommarängsborna, strax öster
om Skogstorp, begärde att Tensta socken skulle betala Viksta socken för att
deras barn skulle kunna gå i Viksta skola istället. De menade att det var nödvändigt eftersom de ansåg att de hade för lång väg till Tenstas skolor. Tenstas
skolråd valde dock att avslå eftersom de befarade att fler då skulle skicka sina
barn till utomsocknes skolor på socknens bekostnad (Kyrko- och Skolrådsprotokolls Bok Tensta 1864–1910, 28 juli 1888 2). Trots detta kom Viksta socken
år 1892 in med en begäran om ersättning för de barn från Tensta som ändå
hade gått i Vikstas eftersom de befarade att fler då skulle skicka sina barn till
utomsocknes skolor på socknens bekostnad (Kyrko- och Skolrådsprotokolls
Bok Tensta 1864–1910, 28 juli 1888 2). Trots detta kom Viksta socken år
1892 in med en begäran om ersättning för de barn från Tensta som ändå hade
gått i Vikstas skola. Tensta socken beslutade då att betala Viksta framöver,
men ersatte inte retroaktivt (Kyrko- och Skolrådsprotokolls Bok Tensta 1864–
1910, 30 maj 1892). I budgeten för år 1897 beräknade Tensta kostnader för
barn som gick i skola i de angränsande socknarna Lena, Salsta, Viksta och
Rasbokil (Kyrko- och Skolrådsprotokolls Bok Tensta 1864–1910, 1897 s.
174). Det här visar att det i slutet av 1880-talet fanns en lösning på orimligt
långa skolvägar genom att låta barnen gå i en annan sockenskola än hemsocknens.
Skolvägarna kunde ändå ibland bli orimligt långa. JWL redogör för några
barns skolväg på 1860-talet som han hört berättas om, nämligen bröderna Nordin som bodde i Gillingsboda i norra delen av Tensta socken, se kartan bild 9.
Bröderna Nordins skolväg visar på hur barns skolväg kunde se ut innan de
beskrivna överenskommelserna mellan socknarna kommit till stånd. JWL beskriver hur de två bröderna Nordin berättat att de efter sitt första år i småskola
för skräddare Viklund i Säby Skyttorp måste börja gå till kyrkskolan i Tensta
och att de då hade en väg till skolan på mer än 10 km. Gillingboda var omgiven
av våtmarker, så barnen tvungen att gå in i Viksta socken, korsa ängar och
diken fram till Jällsta, där de kunde följa vägen för att komma till skolan vid
Tensta kyrka (DFU 18670).
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År 1907 fattade skolstyrelsen beslut om att bygga en ny folkskola i närheten
av Skyttorps station för att underlätta skolgång för barn från den norra delen
av Tensta socknen (Kyrko- och Skolrådsprotokolls Bok Tensta 1864-1910,
1907).

Bild 8. Skolvägar som nämns i Johan W Lindström berättelse.
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Bild 9. Skolbygge i Skyttorp 1906. Foto: Tensta Hembygdsförening

Att gå ensam eller tillsammans
Från 1930-talet i Medåker Västmanland berättas om hur det i byn och grannbyn fanns 15–20 barn och att de gjorde sällskap till skolan. “Dom som bodde
längst bort kom in och sa till på morgonen.” (DFU 37076). När JWL beskriver
morgonrutinerna i stugan berättar han “Medan skolungarna äter lägger mor i
matsäcken. Så kommer grannens barn och “säger till”. (Kommer för sällskap
till skolan)” (DFU 18670). De gemensamma sträckningarna för barn från närliggande gårdar i karteringen av Tenstas skolvägar, se bild 8, bygger på beskrivningar om hur barnen i allmänhet hade sällskap av varandra till och från
skolan om de bodde i närheten av varandra.
Om skolvägen gicks ensam eller i sällskap verkar ha haft stor betydelse för
minnet av skolvägen då det ofta återkommer i berättelserna. Detta var inte en
specifik fråga i frågelistorna men många har ändå beskrivit att de gått ensamma eller att skolkamrater haft en ensam lång och besvärlig väg (DFU
30875, DFU 18747, DFU 36959, DFU 37698, DFU 36962, DFU 32298). För
de yngre barnen framkommer också att sällskap av äldre barn i vissa fall sågs
som en nödvändighet till exempel då det nämns att yngre barn väntar på att
de äldre barnen i de högre klasserna ska sluta sin skoldag så de kan gå tillsammans hem från skolan (DFU 27821).
Av JWLs berättelse framgår att småskolebarnen som gick i Bräcksta väntade på de äldre barnen från storskolan vid kyrkan så att de fick sällskap även
på hemvägen. Folkskoleinspektören Laurell rapporterar år 1882 om hur detta
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kunde organiseras. De yngre barnen som hade färre skoltimmar per dag kunde
genom införandet av längre raster få sluta samtidigt som de äldre barnen så att
de kunde få de äldres sällskap till och från skolan (BoFir 1877–1881 (6): 1–2
s. 7).
I ett fall beskrivs att ett barn från en avlägsen gård fick vänta med att börja
skolan då det var ensamt i skolålder från byn. Detta gjordes troligen för att
vänta in yngre barns skolstart så att de fick sällskap till skolan (DFU 25299).
För lång väg till skolan anges även i skolinspektörernas rapport som en av
orsakerna till att uppskjutning av skolstart kunde ske (BoFir 1887–1892 (8):
1–2. s. 15).
I skolvägsberättelserna generellt finns många exempel på hur barn tog sällskap på vägen till och från skolan och att det var “trevligt att samsas” eller att
vara ”många på samma spark” (DFU 38026, DFU 37008, DFU 36884, DFU
37138, DFU 37076, DFU 36811, DFU 31999) och en man från Rensjönäset
Ångermanland vid sekelskiftet 1900 minns hur han och barnen, både flickor
och pojkar, från grannbyarna som delade skolväg höll ihop “vad det än rörde
sig om, i undervisning och våra lekar på rasterna” (DFU 32354). Det talar för
att barnen som hade sällskap på skolvägen byggde relationer som möjligen
inte skulle ha uppstått om de inte hade delat skolväg.
Men det finns även exempel på osämja mellan barnen och slagsmål (DFU
36870, DFU 36875, DFU 37138, DFU 37794). I berättelserna beskriver informanterna hur de långa avstånden (DFU 32001, DFU 36875) och kravet på att
arbeta hemma (DFU 37076) innebar att barnen sällan träffade skolkamrater
efter skoldagens slut. Ett tydligt exempel på vilken roll skoltiden fick kan ses
i en kvinnas berättelse att hennes tydligaste bestående minne av fortsättningsskolan, som innebar att de äldre barnen gick ett antal lördagar samt några
veckor innan jul och sommaren, var glädjen i att att åter träffa skolkamraterna
igen och slippa undan arbetet hemmavid (DFU 36885). Skolvägen blev därför
en plats där sociala band kunde knytas och upprätthållas mellan barnen.

Förväntat uppförande längs skolvägen
JWL listar i sin berättelse upp en rad förhållningsregler från barndomen som
han minns. Han nämner då bland annat hur barn inte skulle glo på främmande
utan skulle hälsa och tilltala vuxna med farbror och moster. I uppteckningar
gjorda av de som var barn under 1910 och 1920-talet beskrivs hur det fanns
regler för hur de förväntades uppföra sig när de rörde sig på vägarna till och
från skolan tex. “niga och bocka åt alla vi kände” (DFU 36936). En kvinna
beskriver att hon och hennes bröder “gick raka vägen hem, inget kiv på hemvägen, skulle vi busa skulle vi vara hemma på vår tomt, inte vara där någon
behövde anmärka på oss” (DFU 36811). En man född 1892 i Uppland beskriver att skolläraren tillsatte ordningsmän för hemvägarna. Ordningsmännen
20

skulle se till att barnen gick ordentligt och hälsade på alla på vägen. Annars
skulle de rapportera till skolläraren (DFU 27821).
Detta kan tolkas som att barnen upplevde sig vara under uppsikt även på
skolvägen både av de vuxna de mötte men även av andra barn. Trots att skolvägen innebar en tidsrumslig plats där vuxenvärlden hade ett relativt litet direkt inflytande, fanns det alltså sociala normer som barnen förväntades rätta
sig efter.

Aktiviteter på hemvägen/längs skolvägen
På väg till skolan minns JWL hur han och en grannpojke tog av sig skorna och
gick barfota till skolan för att grannpojken sa att det var sommar. När de skulle
gå hem var sommaren borta och det hade snöat, så de fick springa hem barfota
i snön (DFU 18670 s 72). I övrigt nämner han inte något om hemvägen från
skolan. Berättelser från andra platser är mer utförliga i detta sammanhang.
Orsaken till att endast hemvägarna behövde ordningsmän kan anas i en annan berättelse som beskriver 1920-talets Vingåker. I denna beskrivs hur barnen på morgonen gick den "Nya vägen". Men hem gick de ibland "Gamla
vägen" för att få sällskap med barnen från de andra av brukets små samhällen.”
Den vägen gick genom två betesskogar och hade därför fyra grindar att öppna
och stänga sommartid. “En grind var särskilt lämplig att åka på så länge gångjärnen höll... Vid häftiga regn och snösmältning försenades ofta hemfärden
genom att vi gjorde vattenrännor” (DFU 37138). Till skolan hade de troligen
oftare bråttom och det kan vara en orsak till att det endast beskrivs lek på
hemvägen. Det är kanske också då de ibland kunde välja en långsammare väg
så som beskrivs ovan. Om detta berättar också en man i Småland som beskriver hur de trots att det hade banad väg hela sträckan kunde lämna vägen och
ta “genvägar” genom skogen även om det gick långsammare (DFU 37140).
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Bild 10. Tolv glada småländska barn sitter på en grind. 1920-tal. Foto: Gustaf Heurlin,
Nordiska museet.

Det finns dock exempel som visar att barnens skolväg även kunde vara till
nytta ur de vuxnas perspektiv. En statarpojke född år 1856 i Uppland hade vid
8–9 års ålder som uppgift att på morgonen på väg till skolan bära postväskan
från Eka herrgård till Sunnanå herrgård. Därifrån kördes den till Uppsala efter
post och sedan bar pojken posten tillbaka på eftermiddagen efter skoldagens
slut (DFU 18625).
Fler berättar om hemvägen och en man skriver att “Det är givet att vi slogs
på hemvägen” och en kvinna skriver att “[vi] hade nog hyss för oss på hemvägen, åtminstone när det var fint väder. Och då fick man bannor vid hemkomsten, för på den tiden fick barnen hjälpa till hemma” (DFU 37794, DFU
37076). Det finns också flera beskrivningar som nämner hur de måste skynda
hem efter skolan för att hjälpa till hemma. “Dom allra flesta barnen, hade
stränga order hemifrån, att skynda sig hem, så även jag, ty det var mycket,
som barnen skulle uträtta, när de kom hem. Jag sprang alltid hela vägen hem,
så att flätorna flög."(DFU 36936, 1-2 samt DFU 36833, s 6-7.) JWL gör i sin
berättelse klart hur han vid 12-års åldern gör allt fler uppgifter hemma på torpet, hos grannar och i herrgården. Uppgifter som ofta ansågs viktigare än skolplikten och bidrog till att han och hans bröder inte närvarar fullt ut det sista
året i skolan (DFU 18670 s 94-95, 104-105).

22

Geografiska förutsättningar och sociala skillnader
Kartan i bild 12 visar den sociala skiktningen bland Tensta sockens skolbarn.
Här framgår de generellt större avstånden torparbarnen hade jämfört med de
självägande böndernas barn. Även många statarbarn bor på relativt stora avstånd. Vad gäller arrendatorer finns några av dessa nära skolan, medan andra
ligger längre bort från socknens centrum.
Under hösten år 1890 har JWL bara deltagit i 36 av terminens 62 skoldagar
och hans 12-årige bror i 32 dagar. Ser vi på övriga barn i de närliggande torpen
har de också en låg närvaro i skolan, se bild 13. JWL påtalar även en annan
aspekt som kan ha påverkat torparbarnens låga närvaro i skolan. Han skriver:
“Då det om vintrarna var svårt yrväder kunde det hända att någon storbonde
som hade barn i skolan kom och hämtade sina barn med släden. I släden låg
fällar och hästtäcken. Andras ungar som hade samma väg fick åka så långt det
gick. Ja ibland så kunde nära på ett tjog ungar åka med. … Det var dock sällan
vi barn från torpen blev hämtade med skjuts, ty oftast var våra fäder i herrgår´n." (DFU 18670).

Bild 11. Häradskarta Norsunda härad 1862. Tensta socken. Källa: Examenskatalog Tensta
Folkskola 1886–1904. Tensta kommun. Folkskolestyrelse arkiv 5509:1. Stadsarkivet Uppsala,
Tensta kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11538/A I/17 (1886-1890)
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Bild 12. Elevers hemvist och närvaro i kyrkskolan i Tensta socken hösten 1890. Häradskarta
Norsunda härad 1862. Tensta socken. Källa: Examenskatalog Tensta Folkskola 1886–1904.,
Husförhörslängder(1886-1890).

Som tidigare nämnts började organiserad skolskjuts bli vanligt först på 1930talet. Under den tid som här behandlas gick barnen till fots till skolan och
under hela undersökningsperioden är alltså beskrivningar om hur barnen
själva eller i sällskap av andra barn tar sig till och från skolan vanligast. I vissa
situationer, exempelvis vid dåligt väder, kunde dock föräldrar behöva hjälpa
till och några gånger nämns att barnen enstaka gånger fick skjuts av föräldrar
eller andra vuxna med tex slädar, hästskjuts eller mjölkbilen (t ex DFU 31999,
DFU 37140 och DFU 36870). En kvinna berättar om 1910-talets Småland om
hur de inte stannade hemma från skolan för “små hinder”. Då tog någons
pappa fram stora släden och skjutsade alla (DFU 37008). En kvinna berättar
om 1920-talets Dalarna att “Vid oväder fick vi åka. Någons förälder ställde
upp med häst och kolskrinda” (DFU 36884). Från 1890-talets Uppland beskrivs att de ibland vid “hiskeligt yrväder” fick åka med Ängebybarnen efter
dragonhästen (DFU 23355). En man som gick i skolan fram till 1930 beskriver
att han ibland fick åka med en bonde med häst och släde som skjutsade sin
dotter till skolan (DFU 36875). Och ett barn som var förlamat i ena benet av
barnförlamning fick enligt en berättelse om 1910-talets Västmanland skjuts av
sin far med häst och kärra varje dag till skolan från “lantgården 2 km bort”
(DFU 32522). Men något som verkar vara mer organiserad skolskjutsning
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med häst beskrivs bara i en berättelse i detta arkivmaterial från 1920-talets
Västerbotten (KA01221).
I flera av minnesuppteckningarna nämns hur statarnas och torparnas barn
hade svårare förutsättningar för skolgång (t ex DFU 37076). I Råggärds Dalsland uttrycks detta som “Det värsta var ändå att barnen hade så långa vägar att
skolgången blev ojämn. Det var många barn som hade fem kilometer till skolan och några hade ändå längre. Det var från torpställen långt uppe i skogarna.
De hade litet både till kläder och matsäck” (DFU 18516). Så som beskrivs i
citatet hade torparbarnen ofta långt att gå till skolorna som vanligen låg
centralt i bygden och torpen ofta i utkanterna.
Av undersökningen framgår att inte enbart det geografiska avståndet påverkade barnens förutsättningar. Även den sociala tillhörigheten påverkade
och medförde olika krav på att barnen skulle hjälpa till med arbete hemma.
Dessutom beskrivs bönderna ha haft en större möjlighet att skjutsa sina barn
till skolan än torparna. Vanligast verkar skjutsandet ha varit då det var hårt
vinterväder men enstaka barn till bönder eller barn med särskilda behov verkar
ha fått skjuts oftare. Så förutom avståndet till skolan fanns det alltså såväl
praktiska som socioekonomiska skillnader som påverkat barnens möjlighet att
ta sig till skolan.

Bild 13. Skolväg 1927 Karleby sn, Västergötland, Nordiska museet. Källa: Brink 2000
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Slutdiskussion

Ett landskapsanalytiskt perspektiv
Långa skolvägar lyfts ofta fram som ett huvudtema i berättelser om barns skolgång i gångna tider. Det har också varit en av få aspekter på skolvägen som
hanterats i den historiska skolstatistiken och tidigare geografisk forskning.
Vår studie visar dock att det är en mängd olika betydelsefulla variabler både
materiella och immateriella som utöver geografiskt avstånd påverkat barnens
skolväg och deras upplevelse av denna.
Form och funktion
Barnens vandringar till och från skolan innebar ett ökande bruk av vägar och
stigar. Även om studien också indikerar att det inte var ovanligt att barn även
i andra sammanhang gick längre sträckor på egen hand blev barnens bruk av
väglandskapet genom folkskolans införande obligatoriskt och mer regelbundet. Vägarna blir efter folkskolans införande på ett tydligare sätt barnens.
Även om barnen tidigare gått ensamma på vägarna blir det först nu som skolvägen som begrepp införs och med det kopplas vägarna och dess funktion direkt till barnen som grupp. Genom vår kartering kan barnens skolvägar i en
hel socken visas och genom detta blir vägarnas nya funktion konkretiserad på
ett sätt som för samtiden torde ha varit uppenbar i och med barnens dagliga
nyttjande av dessa.
Pilotstudien visar hur barnen i Tensta socken använde det lokala vägnätet,
för att ta sig till och från skolan. Studien visar också att barn ibland gick till
en skola i en annan socken än den de bodde i för att inte skolvägarna skulle
bli orimligt långa. I allmänhet gick barnen utan vuxna, men ibland, särskilt vid
dåligt vinterväder, kunde vissa barn bli skjutsade. Här fanns en skillnad mellan
torpar-/statarbarn och böndernas barn, där de senare oftare fick hjälp att ta sig
till skolan vid besvärligt väder. Detta kan ha varit en av orsakerna till att närvaron för torpar- och statarbarn generellt var lägre. De analyserade berättelserna från andra platser visar på liknande förhållanden även där. I de här sammanhangen kan en tendens till konflikt mellan skolplikt och behovet av barnens arbetskraft ses i vissa hem.
I behandlingen av folkminnesberättelserna har vi lyft fram exempel från
olika individer, tider och vitt skilda platser med stora geografiska skillnader.

26

Generellt sett varierade naturligtvis skolvägarna men det finns likheter i berättelserna och vi har försökt ge en bild av hur skolvägarna beskrivits i detta
källmaterial.
Process och kontext - barnens räckhåll
Införandet av allmän skolplikt i samhället fick konsekvenser i lokalsamhället
och påverkade barnens och föräldrarnas vardag genom de dagliga, regelbundna förflyttningarna. Barnens räckvidd, dvs. den faktiska rörligheten, i det
lokala landskapet ökade när de regelbundet rörde sig längs vägarna. Eftersom
barnen ofta gick tillsammans i ganska stora grupper längs skolvägarna kunde
de särskilt på hemvägen påverka och interagera med sin omgivning genom
lekar och olika upptåg, vilket bör ha medfört att barnen blev synligare i lokalsamhället. Barn hade även tidigare rört sig relativt långt på egen hand i landskapet, men med skolpliktens införande blev barnens rörelser i landskapet mer
regelbundna än tidigare. Ibland blev räckvidden också längre. Det här innebar
att barnens sociala och mentala räckhåll, dvs den personliga erfarenheten och
upplevda kapaciteten att förflytta sig, förändrades. Även om inte skolplikten
alltid innebar att den fysiska räckvidden ökade blev det betydligt mer regelbundet. Räckhållet kom troligen också att öka i och med att vägarna tydligare
blev en del av barnens vardag. Barnen fick även tillgång till fler möten med
både skolkamrater och vuxna längs vägen, vilket medförde att barnens personliga erfarenhet och kapacitet ökade. På så sätt kan skolvägarna vid den här
undersökta tiden ses som mötesplatser för barnen. Särskilt för de barn som
behövde hjälpa till mycket hemma var skolvägen en plats där sociala band
kunde knytas och upprätthållas.
Flera av berättelserna visar hur samhällets sociala normer påverkade och
begränsade barnens agerande. Ett exempel på begränsning av barns räckhåll
är att små barn som hade lång skolväg inte alltid bedömdes kunna gå den
sträckan ensamma och därför fick vänta med att börja skolan tills fler barn
från byn skulle börja. Ett annat exempel är samhällets normer gällande barns
uppförande mot vuxna och mot varandra. I många berättelser framgår att barnen har följt dessa sociala normer, men inrättandet av ordningsmän längs skolvägen visar att så inte alltid var fallet. Ett generellt antagande att skolvägen
var en plats för ökad “fritid”, dvs en i samband med skolpliktens införande
nytillkommen frizon för barnen bortom social kontroll, är alltså mer komplex
än så. Trots att barnen gick på egen hand var de sociala ramarna påtagliga.

Värdering av metod och källorna
Pilotstudien visar genom vår inventering av folkminnesuppteckningar att det
finns ett rikt och omfattande berättande källmaterial på individnivå. Detta
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material omfattar tidsmässigt perioden mellan 1860 och 1930. Genom vår metod att koppla det skriftliga källmaterial till den geografiska platsens kartmaterial har vi genom pilotstudien i Tensta socken visat hur kombinationen
av den häradsekonomiska kartan, folkminnesuppteckningarna och lokalt källmaterial om den aktuella skolan kan användas för att skapa ett historiskt GIS
för analyser av skolvägarna. Genom detta arbetssätt har vi kunnat visa att
många barn faktiskt inte gick i skola i sin egen socken, utan i en grannsocken
dit det var närmare. Kartanalyserna visar att inte bara avståndet utan också den
sociala skiktningen i socknen påverkade förutsättningarna för hur skolvägarna
användes. Användningen av den häradsekonomiska kartan innebär en stor fördel eftersom den tidsmässigt överensstämmer väl med folkminnesuppteckningarna. I pilotstudiens exempel i Tensta socken visar kartbilden det samtida
landskapet som JWL rörde sig i. Detta innebär dock en begränsning av det
geografiska analysrummet, eftersom häradsekonomiska kartan inte finns över
hela Sverige. Den här typen av analyser kräver en översiktlig karta på den här
skalnivån från tidsperioden mellan ca 1850 och ca 1930. De områden som inte
täcks av häradsekonomiska kartan faller därmed bort, eftersom ingen motsvarande karta finns tillgänglig.
I det källmaterial vi behandlat i denna förstudie har vi uppmärksammat en
avsaknad av beskrivningar som återger vuxensamhällets syn på vad som var
en rimlig skolväg, hur barnens skolväg skulle hanteras eller organiseras samt
attityden till barnens fria rörlighet. En inventering av dagstidningsartiklar för
den aktuella tidsperioden visar dock att det finns ett rikt material som kan användas för att fördjupa dessa analyser. I en kommande studie kommer vi därför att analysera artiklar i dagstidningar som diskuterade skolvägar ur detta
perspektiv.
Pilotstudien ger en indikation om hur utökade studier skulle kunna ge en
förståelse för och en konkret bild av den mer generella omfattningen och utbredningen av barnens plats i väglandskapet och deras nyttjande av detsamma.
Kommande studie avser även att tydligare fokusera på lokalsamhällets och
föräldrars styrning och hantering av skolplikten.
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Bilaga 1
Dialekt- och folkminnesarkivet
Östra Åsgatan 27, 753 22 UPPSALA

FRÅGELISTA M 225 B

VAD GJORDE DU PÅ SKOLRASTERNA?
1.

Börja med att skriva NAMN, FÖDELSEÅR, och FÖDELSEORT samt SKOLA.

2.

Beskriv de LEKAR, som du och dina kamrater lekte på rasterna!
Anteckna vad du kallade varje lek! Rita gärna! Tala om i vilka
klasser du lekte de olika lekarna och var du lekte (i korridor
eller annan lokal eller på skolgården).

Här följer några exempel på lekar. Ange vilka, som förekom på din
skoltid. Ange även om de lektes av flickor och pojkar tillsammans eller de lektes av flickor och pojkar var för sig.
SPELA KULA

Spelade du med pyramid, grop. Tennfigur eller på annat
sätt? Redogör för reglerna!

HOPPA HAGE

Rita gärna de hagar, som du brukade använda och tala
om vad du kallade dem. Beskriv hoppsättet, t.ex. på
ett ben, med sten, nämna namn för varje ruta eller på
något annat sätt.

HOPPA REP

Hoppade du med kort rep eller långt rep? Vad kallade
du de olika hopp-sätten? Beskriv turerna, t.ex. på ett
ben, med korsade ben.

KASTA BOLL

Beskriv hur du brukade bolla! Om du hade en särskild ”bollskola”, så beskriv den! T.ex. 1) mot väggen, 2) under benet,
3) bakom ryggen o.s.v.
Vilka andra sätt att kasta boll kände du till?

SÅNGLEKAR

Lekte ni lekar, som ni sjöng till? Beskriv hur ni
lekte och skriv upp sångtexten!

LAGLEKAR

Spelade ni fotboll, brännboll eller liknande laglekar
under rasterna? Hur valdes lagen? Beskriv andra lekar,
där man delade upp sig i två lag!

IDROTTSLEKAR

Brukade ni syssla med brottning, kraftprov, klättring
eller liknande under rasterna? Beskriv!

ANDRA LEKAR

Vilka av följande lekar förekom under din skoltid:
blindbock
herre på täppan, jägare och hund, varg, går och räv,
kurragömma, bulleri bock, sisten, tjuv och polis,
twist?
Vet du när man började hoppa twist?

Känner du till andra lekar än de ovan nämnda, bör du beskriva också
dem!
3.

Vilka anordningar för lek fanns det på skolgården?
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Skriv de RÄKNERAMSOR, som du känner till från din skoltid.

5.

Var hade du lärt dig lekarna och räkneramsorna? Hemma eller i
skolan,
i lekskolan eller någon annanstans?

6.

Brukade du syssla med något annat under rasterna, t.ex. byta bokmärken
eller foton av filmstjärnor, idrottsstjärnor eller andra kändisar?
Använde ni ”doppbok”?
Spelade ni luffarschack eller andra spel?
Gjorde du figurer med snöre?
Spelade du jojo?
Hade ni hemliga klubbar eller språk?
Lekte ni rollekar såsom mamma, pappa, barn eller leka affär?

7.

Vilka lekar lekte du på vintern och vilka lekte du på våren och
hösten?

8.

Vilka lekte du tillsammans med under rasterna? Var det en och
samma kamrat
(din ”bästis” eller ”kompis”) eller växlade dina lekkamrater?

9.

Höll ni ihop i gäng? Vad kallades ditt gäng? Vem var ledare för
gänget?
Träffades gänget vid andra tider än under rasterna?

10.

Var det någon i klassen, som inte fick eller ville vara med er
andra?

11.

Brukade läraren eller någon annan vuxen vara med i lekarna på
rasterna?

12.

Vad kallade du din lärare, när du tilltalade honom/henne?
Förnamn, Magistern (Majen), Fröken, Lärarn eller något annat?

1/10-80/300 ex.
5/6 -84 75 ex.
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Bilaga 2
Dialekt- och folkminnesarkivet
Ö. Åsgatan 27
Box 1743
751 47 UPPSALA

M 258 MIN SKOLTID
1992 fyller den obligatoriska svenska skolan 150 år. Med anledning av
detta jubileum skickar Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA)
ut denna frågelista. Avsikten med frågorna är att få skolminnen från olika
tider och olika skolmiljöer belysta. Vi vill således att Du så detaljerat som
möjligt berättar om Din skoltid i den obligatoriska folk- och grund-skolan.
Läst helst hela formuläret innan du börjar skriva.

Berätta kortfattat om Dina föräldrars skolutbildning. Vet Du något om den skolutbildning som ännu äldre generationer i Din
släkt fick?
Var och när gick Du i skolan. Var det en blandad klass för olika
åldrar? Beskriv skolhuset, skolgården, klassrummet och Din
bänk. Vilka läroböcker hade Du och vilket material i övrigt?
Hur gick undervisningen till? Vilka ämnen studerades? Vad
tyckte Du var roligaste och värsta ämnet? Vilka hjälpmedel hade
läraren i undervisningen? Förekom några belöningssystem för
dem som var extra flitiga eller skötsamma i skolan (premier
o.d.)?
Hur var lärarna, stränga eller vänliga? Hade de öknamn och i så
fall vilka? Hade lärarna särskilda favoriter (”gullgrisar”)? Hurdan var föräldrarnas kontakt med läraren? Vet Du någonting om
hur man betraktade läraren i bygden? Hade han/hon också andra
uppdrag än det att undervisa barnen (ex. politiska uppdrag, folkrörelseuppdrag, auktionist)? Berätta!
Hur upprätthölls disciplinen i skolan, berätta om bestraffningar
som förekom (kvarsittning, anmärkningar o.d.). Hade ni morgonbön med psalmsång? Minns Du att skolinspektören kom nå1
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gon gång? Vad hände då?
Berätta om Din skolgång. Slog, retades eller bråkade ni under
skolvägen? Kunde det hända att man fick förhinder att gå till skolan; väder, klädbrist, sjukdom?
Berätta vad ni gjorde på rasterna? Hur markerades det att rasten
började eller var slut? Förekom någon vakt under rasten på skolgården? Fick man röka på skolgården? Fick lärarna röka? Hurdan
var skolvaktmästarens roll? Vad gjorde han? Fanns det skolläkare, kuratorer o.d.
Förekom läxor och hur gick läxläsningen till? Brukade barnen,
exempelvis i er syskonskara, hjälpa varandra med läxorna?
Brkade de duktiga elevrna hjälpa de svagare i klassen?
Berätta vad Du minns om Dina klasskamrater. Förekom öknamn? Hur var kamratandan? Märktes sociala skillnader bland
eleverna och i så fall på vilket sätt? Förekom mobbing i skolan?
Hade Du matsäck med Dig till skolan eller gick Du hem och åt
eller åt Du i bespisning e.d.? Var och vad åt du? Lästes gemensam bordsbön?
Hur var skolans sanitära anordningar, utedass eller toaletter?
Berätta hur gymnastikundervisningen, i den mån den förekom
var ordnad.
Hur var Dina lärare klädda och hur var Du och Dina klasskamrater klädda i skolan? Märktes sociala skillnader i klädseln bland
skolbarnen? Förekom hårlöss och hur var synen på dem som hade
löss? Kontrollerade läraren hygienen bland barnen? Vilka väskor
eller andra bär anordningar hade Du?
Hur gick skolavslutningen till? Hur gick fotografering av barnen
till? Hur tillbringade Du sommar- och andra lov, frilufts-dagar?
Påverkade kriget (krigen) och kristiden skolgången, ex- empelvis
så att ni fick ”kokslov”? Berätta?

2
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Har Du sparat betygsböcker, arbetsböcker, herbarier, slöjdalster
o.d. från Din skoltid? Varför? Berätta?
Såhär i efterhand:hur uppfattade Du skolan, vad var bra och vad
var mindre bra? Anser Du att Du gick i en bra skola? Berätta?
Har Du varit med om skoljubiléer? Berätta?
Hur skiljer sig, som Du ser det, Din skoltid och Dna skolerfarenheter från Dina barns? Berätta?
Om du har skol- eller klassfotografier från Dina skoltid i folkskola eller fortsättningsskola tar vi gärna emot dem. Ange om Du
vill ha fotografierna i retur eller om vi får behålla dem.
Glöm inte att ange Ditt namn, Ditt födelseår, Ditt yrke samt det
landskap och den socken eller stad Ditt svar gäller för.
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
Uppsala i maj 1992
Agneta Lilja/Wolter Ehn
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