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Abstrakt 
I det lilla sammanhanget synliggörs de stora frågorna om både pedagogik, kultur och 
struktur och om samverkan mellan dem. Studiet av de minsta enheterna i den finländska 
utbildningen ger kunskap om det viktiga i pedagogiska relationer och i skolgemenskaper, 
men synliggör också samhällsskeendets inbyggda konflikter om mål och värderingar. 
Det övergripande syftet med studien är att fördjupa kunskapen om de små skolornas 
pedagogiska, kulturella och strukturella innebörd och betingelser. Genom djupintervjuer 
med 12 finlandssvenska lärare i byskolor med färre än 30 elever, analys av skol-
indragningsdebatt och utbildningspolitiska styrdokument, samt genom teoretiskt 
förankrade reflektioner skapas en förståelse av såväl lärares arbete och pedagogiska 
tänkande som skolans funktion i samhället. Avhandlingen byggs upp enligt ett 
hermeneutiskt och narrativt tänkande.  

I studien framkommer att byskollärares pedagogiska tänkande syftar till det enskilda 
barnets optimala och balanserade helhetsutveckling i en gemenskap, där det är centralt 
att finna den pedagogiska balansen och möjligheten inom kontinuum mellan bl.a. elev-
bemyndigande och beledsagande. De pedagogiska intentionerna bär syftet att ge rötter 
och vingar, samhörighet och frihet. I lärarnas beskrivningar uttrycks en sammanvävning 
mellan deras pedagogiska intentioner och de kontextuella möjligheterna att realisera 
dessa. Byskollärarna är bärare av en pedagogisk professionalitet som utvecklas i relation 
till arbetets betingelser. Det praktiska yrkeskunnandet innefattar en balansgång mellan å 
ena sidan systematik och organisering och å andra sidan flexibilitet och frihet. Att 
samma lärare handhar eleverna en lång tid är en pedagogisk möjlighet och utmaning. I 
lärarnas berättelser aktualiseras vad balansgången i en god pedagogisk relation innebär. 
Både lärare och elever fostras in i en särskild skolkultur och undervisningskultur, i en 
växelverkan. Yrkeskulturen präglas av olika former av samverkan, både med skolans 
hela personal som ett teamarbete och med lokalsamhället. Lärarna uttrycker god arbets-
trivsel, men friheten och ansvaret i arbetet kan vara både stimulerande och betungande. I 
en metaanalys skapas teoretiska modeller för vad arbete i närhetens och litenhetens 
spänningsfält kan innebära och hur det kan påverka lärares professionella utveckling och 
ork.  

Den lilla byskolan relaterad till en större samhällskontext öppnar för frågor om vad 
kvalitet innebär och vilka värderingar som är riktgivande inom utbildningsplanering. 
Kampen för kontinuiteten i byskolans berättelse tolkas som en kamp för det lokala rum-
met, för gemenskap, existens, framtid, likvärdighet och trygghet. Kampen för byskolan 
är ett försvar av både lokal livskvalitet och pedagogisk kvalitet för den enskilde eleven. I 
det övergripande kulturella sammanhanget synliggörs motsättningar. Det verkar finnas 
en inbyggd konflikt i utbildningsplaneringens föresatser att samtidigt uppnå jämlikhet, 
kostnadseffektivitet och kvalitet. En teoretisk modell synliggör hur pedagogik, kultur 
och struktur samverkar inom utbildning/byskola och påverkar lärares och elevers 
handlingsutrymme. 

Sökord: Små skolor, byskolor, skolnedläggning, lärararbete, pedagogiskt tänkande, 
praktiskt yrkeskunnande, yrkeskultur, meningsfullt lärande, samverkan mellan peda-
gogik, kultur och struktur, spänningsfält, utbildningsplanering, värderingar, jämlikhet, 
kvalitet, hermeneutik, narrativ analys. 
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Abstract 
Understanding the great in the small. Pedagogy, culture and structure of the village 
school. Within small contexts big issues arise concerning pedagogy, culture and 
structure, as well as about the interaction between them. Exploring the village school as 
the smallest unit of the Finnish educational system reveals knowledge about what is 
important in pedagogical relations and in school communities, but also reveals 
embedded conflicts about purpose and values in the societal process. The overall aim of 
the study is to deepen knowledge about the pedagogical, cultural and structural meaning 
and conditions of small schools. By analyzing in-depth interviews with twelve Swedish-
speaking teachers in village schools with less than 30 pupils, a school closure debate, 
policy documents and through theoretically grounded reflections, a deeper understanding 
of teachers’ work and pedagogical thinking, as well as of the purpose of the school in 
society, is produced. The dissertation relies on a hermeneutic and narrative approach. 

The results of the analysis indicate that village school teachers’ pedagogical thinking 
aims at enhancing the individual child’s optimal, balanced and holistic development in 
an atmosphere of community, where it is important to find the educational possibilities 
and balance for each pupil, in a continuum between e.g. pupil empowerment and teacher 
attendance. The teachers’ pedagogical intentions aim at giving the pupils roots and 
wings, relatedness and autonomy. The teacher narratives show an interweaving between 
the teachers’ purposes and the contextual possibilities to implement them. Village school 
teachers possess a special practical knowledge and professionalism developed in relation 
to the working conditions. Caring for the same pupils for a long time is both an 
educational advantage and a pedagogical challenge. The teacher narratives show what 
the balance of a good pedagogical relationship includes. Teachers and pupils mutually 
grow into a specific school and teaching culture. The teachers’ professional culture is 
built on several kinds of collaboration and teamwork, with the whole staff of the school 
as well as with the local community. The teachers express good work-related well-being, 
although the freedom and responsibility of the work can be both stimulating and 
exhausting. In a meta-analysis, two theoretical models investigate the meaning of the 
work within the spheres of tension of closeness and smallness, as well as how these 
contexts can influence the teacher’s professional development and coping.  

When the small rural school is analyzed in a broader perspective, questions about 
quality and values in education arise. The struggle for the continuity of “the village 
school story” is a struggle for local space, community, existence, the future, equality and 
safety. The struggle for the local school is also a defence of local quality of life and 
educational quality for each individual child. There seems to be an inbuilt conflict in the 
political strategies of implementing equality, economic efficiency and quality at the 
same time. A theoretical model shows the relationship between pedagogy, culture and 
structure in education/small schools and how this influences the empowerment of 
teachers as well as pupils.  

Keywords: Small schools, village schools, school closures, school consolidations, 
teacher work, pedagogical thinking, practical knowledge, teacher culture, meaningful 
learning, interrelation between pedagogy, culture and structure, tensions, educational 
planning, values, equality, quality, hermeneutics, narrative research. 
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Förord 
Så länge vi kan agera i omvärlden utan avbrott förblir vi omedvetna om objektens 
mening. Men i den stund då ett objekt skapar en konflikt så att vårt agerande inte kan 
fortskrida utan avbrott, då kastas vi tillbaka till att analysera vårt spontana handlande 
och således även analysera objekten, som får sin mening. (M. von Wright 2000, 96) 

Det har varit en förmån för mig att få arbeta med denna avhandling. Att försöka 
förstå det stora i det lilla och det lilla i det stora har varit en utmaning. 
Forskningsarbetet blev ett behov och en passion, jag ville lära mig mer och 
förstå mer. Nu har jag kanske kommit en liten bit på väg och har förmånen att få 
ge arbetet vidare. Frågor om mål, mening och innehåll kan inte besvaras i en 
enda avhandling, utan man är ständigt bara på väg. Någon fråga kanske får ett 
svar, men samtidigt föds nya frågor.  
Den egna undran föddes i ett konkret lärararbete, sammanvävdes med praktikens 
behov och den egna livshistorien – men öppnade för frågor som är större och 
berör fler än vad det egna perspektivet innebar. I mitt sökande efter kunskap har 
min handledare, professor Anna-Lena Østern, varit ett ovärderligt stöd och en 
trygghet med sin fasta förvissning om att jag en dag kommer att ha denna 
avhandling i tryck. Tack kära Anna-Lena för att Du trott på mig även då jag 
själv inte förmått göra det!  
En lärare, som jag kallat Dan, sade i samband med forskningsintervjun att han 
anade vad jag ville göra i forskningsprojektet, men undrade om det fanns en risk 
för att mitt arbete inte skulle passa in i de vedertagna vetenskapliga ramarna – 
”Du kanske vill måla en akvarell, där bara kopparstick är accepterade” sade han. 
Jag hoppas dock att denna avhandling ska ”passa in” och även fylla ett tomrum i 
det vidsträckta fält som den pedagogiska forskningen utgör, genom att avhand-
lingen specifikt har litenhet som utgångspunkt. Denna avhandling vill jag till-
ägna alla de lärare som strävar och strävat i de små byskolorna i Finland. Jag vill 
särskilt tacka de 12 lärare som ställt upp som informanter i denna studie, för all 
den visdom de bär och den inspiration deras berättelser gett mig att slutföra detta 
arbete. Samtidigt vill jag också tacka alla som på olika sätt engagerat sig i 
kamper för eller emot byskolors existens, för den stimulans som alla inlägg och 
diskussioner erbjudit mig, oavsett om debatten är inkluderad i avhandlingens 
text eller inte. Kanske är det så att byskolans hotade existens i den finländska 
utbildningskontexten skapar behov av debatt och reflektion kring skolans inne-
börd. Det är ju ofta först då man ställs inför ett avbrott som man medvetandegörs 
om betydelsen hos något (jfr M. von Wright 2000; Mead 1934/1976). 
I arbetet med denna avhandling har jag genomgått olika faser. Under olika 
perioder har olika människor betytt mycket för mig och för avhandlingens 
tillblivelse. Jag vill tacka alla som på olika sätt bidragit till forskningen. Jag vill 
särskilt tacka professorerna Rainer Nyberg och Ingeborg Nyberg för forsknings-
inspirationen och vägledningen i början av forskarvägen, samt professor 
Sven-Erik Hansén och forskningsledarna Arvid Treekrem och Petri Salo för 
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rådgivning då forskningsintresset föddes. Professor Eira Korpinen och PeD 
Taina Peltonen har gett värdefull uppmuntran under olika skeden av arbetet. 
Professorerna Karl Jan Solstad och Esko Kalaoja har bistått med insiktsfulla råd 
i samband med konstruktiv förgranskning av manuskriptet. Professor Esko 
Kalaoja – tack också för goda råd och för att Du trodde på mitt forskningstema 
redan då jag bara var i startgroparna. Jag vill också tacka professor Kaj Sjöholm 
för många uppmuntrande hejarop under forskarvägen. 
Ett varmt tack vill jag rikta till Ulrica Taylor för en noggrann översättning av 
sammanfattningen till engelska och John Shepherd för dess språkgranskning, till 
Barbro Wiik för konstruktiva råd angående det svenska språket och till Tarja 
Grahn-Björkqvist för datateknisk hjälp. Jag vill även tacka konstnärerna Tove 
Ahlbäck för den vackra pärmbilden, Sonja Backlund för ljus-layouten och Kia 
Karlberg för fotograferingen. Mitt varma tack går också till bibliotekarierna 
Inger Appel och Christina Flemming vid vetenskapsbiblioteket Tritonia för stöd 
under olika skeden. Jag vill även tacka alla andra som på olika sätt bidragit med 
kunnande, information eller material för avhandlingen. 
Jag vill rikta ett stort tack till Victoriastiftelsen som understött arbetet i flera år, 
samt till Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut, Svenska kulturfonden, 
Svenska folkskolans vänner, Rektor för Åbo Akademi, Ledningsgruppen för 
forskarutbildningen och Branders bokstipendiefond.  
Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi vill jag tacka för inspiration och forsk-
ningsmöjligheter. Jag är glad att det funnits tillfällen till många meningsfulla och 
genuina människomöten, med personal, medstuderande och forskarkolleger i 
vardagens arbete, både vid Tritonias forskartorn och vid Pedagogiska fakulteten.  
Ett varmt tack går också till alla vänner som gett uppmuntran och visat intresse 
för forskningsämnet på olika sätt. Jag vill även tacka min familj och makes 
familj för omtanke i smått och i stort. Min egen make vill jag rikta ett speciellt 
tack till – tack för att Du gett mig tid och rum i ditt liv, sett mig som jag är och 
varit vid min sida under alla perioder.  
 
Vasa i december 2008  

Gunilla Karlberg-Granlund 
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Det stora i det lilla 

 

Man kanske är på någon kurs  
och det är…  
det låter så stort och fint  
och så sitter vi där  
och viskar: 
”Det är ju precis det där vi gör,  
fast inte kallar vi det, det där!” 

Och det är ju så det är.  

Många gånger är det så 
att de kommer ut med något stort –  
och så har vi ju gjort det där all tid,  
men inte tänker man på 
att det är något speciellt, inte. 

Det kan  
bara vara små saker,  
men ändå… 

 

Läraren Marianne  
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1 Introduktion: Den lilla byskolan 
som forskningsfält 

Forskningsfokus i denna avhandling är den lilla byskolan.1 I syfte att analysera, 
förstå och tolka en komplex verklighet vill jag i denna avhandling ge olika röster 
utrymme. Avhandlingens frågor speglas utifrån olika perspektiv; perspektiv som 
trots att de har olika infallsvinklar har samma fokus – nämligen den arena för 
barnets lärande och växande som byskolan utgör i dagens Finland – en arena 
som samtidigt blivit en spelplan för större frågor och speglar det samhälleliga 
skeendet på ett konkret sätt. Inledningsvis presenterar jag här bakgrunden och 
utgångspunkterna för studien.  
Statistiken visar att de små skolorna är indragningshotade2 skolor både på lands-
bygden och i städerna. På grund av det minskande antalet elever och resursbrist 
inom kommunerna har gallring i skolnätet ansetts nödvändig. Det är i huvudsak 
mindre skolor med färre än 50 elever som stängts (Kumpulainen 2002; 2005; 
Peltonen 2002; Statistikcentralen 2006; 2007). Både i Finland och internationellt 
är frågan om utbildningens strukturer i centrum och periferi aktuell. Små skolors 
existens har i västvärlden ifrågasatts utgående från argument som berör både 
pedagogisk och ekonomisk effektivitet (Bell & Sigsworth 1987; Kalaoja 1988a; 
Kvalsund 2004b; Ribchester & Edwards 1999).  

                                                      
1 Begreppen liten (by)skola, respektive litenhet, åsyftar i denna avhandling en skolas 
elevantal. Vad som betraktas som en liten skola varierar beroende på kontext. En skola 
med en, två eller tre lärare för årskurserna 1–6 och sammansatta klasser (två eller flera 
årskurser arbetar tillsammans i samma klassrum, se avsnitt 3.3.1) har i finländsk forsk-
ning betraktats som en liten skola (se Kalaoja 1988a; Laukkanen, Muhonen, Ruuhijärvi, 
Similä & Toivonen 1986). I översikter från Utbildningsstyrelsen och Statistikcentralen 
benämns skolor med färre än 50 elever små skolor (t.ex. Kumpulainen 2002; 2005). 
Detta gäller årskurs 1–6 i den grundläggande utbildningen, i vissa skolor även förskolan. 
I finskspråkig forskningslitteratur används begreppet ”kyläkoulu”, byskola, parallellt 
med ”pieni koulu”, liten skola (se t.ex. Iso-Tryykäri 2000; Kalaoja 1988a; 1988b, 
Korpinen 1996; 1998a; 1998b; Peltonen 2002; Sairanen 2001). I avhandlingen använder 
jag också begreppen byskola och liten skola parallellt, samt utvecklar begreppet byskol-
lärare i en finlandssvensk kontext (se avsnitt 6.2.1). I denna avhandling intervjuas lärare 
som arbetar i de minsta och mest återkommande indragningshotade små skolorna på 
landsbygden, nämligen skolor med färre än 30 elever, d.v.s. skolor som är en- och 
tvålärarskolor.  
2 I Sverige används orden skolnedläggning och nedläggningshot. Jag använder dock i 
första hand orden skolindragning och indragningshot vilka är vanliga i det svenska 
språkbruket i Finland. 
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I Finland debatteras frågor som berör de små byskolorna ofta i medierna. Den 
lilla byskolans framtid berör och engagerar (jfr Korpinen 2007). Jag har inte 
kunnat undgå att undra – varför engagerar människor sig för en liten 
indragningshotad skola? Att forska om det lilla är ett negligerat område inom 
forskning, menar Anckar (2004), eftersom litenhet ofta sammankopplas med 
obetydlighet, svaghet och oviktighet. Om man ser till lokalbefolkningens 
engagemang då en skola är indragningshotad kan de små skolorna inte betraktas 
som oviktiga vare sig ur ett samhälleligt eller pedagogiskt perspektiv. Den 
samhällsaktuella frågan om tillgångars fördelning då resurser minskar, samman-
hänger med såväl etiska som politiska frågor. Nussbaum (2000) säger utgående 
från Aristoteles ”Politiken”: 

Men detta innebär att vi för att kunna besvara de intressanta frågorna om tillgångar-
nas fördelning – hur mycket vi skall ge, till vem, inom ramen för vilka institutionella 
strukturer – måste vi kunna se dem i arbete i människans verksamheter för att kunna 
se vilka viktiga verksamhetsområden de främjar eller hämmar, och hur olika sätt att 
rangordna dem påverkar dessa verksamhetsområden. (Nussbaum 2000, 182)  

För att förstå och kunna ta ställning till en mänsklig verksamhet, i detta fall de 
små byskolorna, måste man med Nussbaums ord kunna se de ekonomiska resur-
serna i arbete. Ett sätt att göra detta är att se något som aktörerna ser det och 
spegla detta i ett större sammanhang – med andra ord att försöka förstå det stora 
i det lilla – genom att se vad som karaktäriserar det lilla, parallellt med att se hur 
det lilla speglar större sammanhang. Denna forskningsutmaning vill jag anta 
genom att analysera den lilla byskolan ur ett pedagogiskt, kulturellt och struktu-
rellt perspektiv. 
Att intressera sig för de allra minsta skolorna i Finland, skolor med färre än 30 
elever, motiveras av att dessa skolor kan betecknas som en ”utrotningshotad 
skolart” i den finländska utbildningskontexten.3 Enligt Anckar (2004) märks 
skillnader mellan små och stora enheter därtill tydligast i den mycket lilla storle-
ken. Anckar (2004, 5) hävdar: ”Gränsen mellan det lilla och det icke-lilla bör 
alltså dras snävt och lågt: skillnader i storlek blir relevanta först när det lilla är 
extremt litet”. 4 Intentionen med denna avhandling är att teckna en mångdimen-

                                                      
3 I vissa kommuner har beslut fattats att både en- och tvålärarskolor är för små skolor 
och att den minsta skolan bör vara en trelärarskola. Den dominerande tankegången har 
varit att de minsta skolorna inte kan erbjuda samma kvalitet som större skolor (jfr 
Hietaniemi-Virtanen 2002; Rusk 2007a; jfr avsnitt 7.1).  
4 Intentionen är dock inte att jämföra skolformer. En jämförelse sker dock indirekt 
genom informanternas tankar. Flera av de intervjuade lärarna refererar till sina erfaren-
heter av att arbeta i urbana skolor eller större byskolor, och jämför dessa med förhållan-
dena i den lilla byskolan. Den stora skolan blir en referenspunkt, gentemot vilken lärarna 
speglar sin nuvarande erfarenhet (jfr Bell & Sigsworth 1987). För att få en referensram 
för lärarnas berättelser om innebörden i arbetet och de pedagogiska intentionerna analy-
serar jag tidigare forskning om de yttre strukturernas betydelse för elevers inlärning och 
utveckling (kapitel 3). 
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sionell bild av det empiriska och teoretiska landskap som den lilla byskolan som 
skolform utgör och konstruerar genom sin historiska, kulturella och pedagogiska 
existens i den finländska utbildningen. 

1.1 Små skolor i Finland 
Skolnätets uppbyggnad kan härledas till tiden för folkskolans införande i Finland 
i mitten av 1800-talet. Tanken om folkskolan mottogs till en början med varie-
rande entusiasm på olika håll i landet och folkskolförordningen 1866 förpliktade 
enbart städerna att grunda folkskolor (Lipponen 2003). År 1898 stadgades att 
också landskommuner var skyldiga att inrätta folkskoldistrikt så att barnen 
skulle komma i åtnjutande av undervisning på sitt eget modersmål. Ifall 30 barn 
anmälde sig till skolgång var kommunen pliktig att grunda en skola i distriktet. 
Skolvägens längd fick inte överskrida fem kilometer. Detta ledde till att skolorna 
som växte fram var tämligen små. Att grunda skolor krävde betydande insatser 
av byborna (Cavonius 1978). Geografin har påverkat skolnätets utformning. 
Finland hör till de till ytan största länderna i Europa, men till invånarantalet till 
de minsta och mest glesbebyggda. Största delen av folkskolorna var fram till 
1950-talet en- eller tvålärarskolor. Efter år 1955 minskade enlärarskolornas 
antal. Avfolkning och lägre nativitet ledde till vikande elevunderlag. Bättre 
förbindelser och transportmöjligheter möjliggjorde centralisering. Att antalet 
små skolor förändrades berodde på såväl sociala som utbildningspolitiska 
faktorer (Laukkanen m.fl. 1986; Lindgrén 1996a; se vidare kapitel 4).  
De barn och vuxna som berörs av byskolan utgör en minoritet i landet som hel-
het. Bara 6 procent av alla elever i Finland går nämligen i skolor med färre än 50 
elever. Enligt Utbildningsstyrelsen var 33 procent av grundskolorna små skolor 
med färre än 50 elever år 2005 (Kumpulainen 2005). Det kan jämföras med att 
år 1994 var 60 procent av skolorna små skolor med 1–3 lärare (Kimonen & 
Nevalainen 1995). Redan under 1990-talet stängdes över 700 skolor (Havén 
1999) och utvecklingen har fortsatt i samma riktning under 2000-talet. Indrag-
ningar och sammanslagningar av skolor har ansetts nödvändiga både inom det 
svenskspråkiga och inom det finskspråkiga skolväsendet i kommunerna.5 Det 
                                                      
5 Avhandlingens lärarinformanter arbetar i svenskspråkiga små skolor på landsbygden, 
men problematiken som analyseras gäller den finländska utbildningen som helhet. År 
2007 var Finlands totala befolkningsantal 5 167 776, varav 289 596 (5,5 procent) hade 
svenska som modersmål (Statistikcentralen 2008). De svenskspråkiga skolornas antal har 
inte minskat i samma takt som de finskspråkiga skolornas antal (Kumpulainen & Saari 
2006). Detta kan sammanhänga med att skolan har konstaterats ha både en pedagogisk, 
kulturell och social betydelse (jfr Lindgrén 1996a; 1996b; Nygård 1996). Antalet svensk-
språkiga skolor med färre än 50 elever var år 2006 drygt 38 procent av det totala antalet 
svenskspråkiga grundskolor, medan motsvarande antal finskspråkiga skolor var 33 pro-
cent (Länsstyrelsen i Västra Finlands län 2006). Kostnaderna för utbildningen har under 
åren 2001–2005 som helhet ökat med fem procent. Behovet av specialundervisning har 
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finns många kommuner som genom skolsammanslagningar och -stängningar nu 
har bara en enda skola. Det minskande antalet skolor försämrar tillgängligheten 
för elever som inleder sin skolgång, konstaterar Utbildningsstyrelsen (Kumpu-
lainen 2005). Ett förändrat statsandelssystem uppmuntrar kommuner att gallra i 
skolnätet genom nya beräkningsgrunder för det s.k. småskoletillägget från den 
1.1.2006 (se Kalliomäki 2006; Lehtola 2007; jfr kapitel 7). År 2006 minskade 
antalet grundskolor med 186, år 2007 med 121. Av de år 2007 stängda och 
sammanslagna skolorna hade 24 skolor färre än 20 elever, 65 skolor mellan 20 
och 49 elever, och 32 skolor över 50 elever (Statistikcentralen 2006; 2007). 
Hur det finländska skolnätet ska utformas för att möta framtidens behov är en 
central fråga. Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos för åren 2001–2030 
kommer antalet barn i skolåldern att sjunka med ungefär 10 procent under åren 
2000–2010, varefter minskningen avmattas. Antalet äldre ökar och andelen 
arbetsför befolkning minskar, vilket ställer ökande krav på att alla unga ska in i 
arbetslivet efter grundskolan. Undervisningsministeriet (2004b) vill därför 
förbättra effektiviteten och resultaten i utbildningssystemet. Hotbilder inför den 
framtida utvecklingen är enligt Undervisningsministeriet: 

/…/ avfolkning av glesbygderna och anhopning i tillväxtcentrumen, försvagad till-
gång till basservice och svårigheter i serviceproduktionen både i glesbygderna och 
tillväxtcentrumen, svårigheter att avstämma utbildningsutbud och arbetskraftsbehov, 
också detta både i tillväxtcentrumen och i andra landskap, samt marginalisering. 
(Undervisningsministeriet 2004b, 14)  

I utkastet för en plan för undervisning och forskning för åren 2007–2012 beräk-
nas antalet skolelever i åldern 7–15 år vara lägst år 2012, varefter antalet antas 
stiga (Undervisningsministeriet 2007). Enligt en långsiktig prognos från Statis-
tikcentralen torde antalet barn återgå till ungefär nuvarande antal år 2025. Det 
finns dock stora olikheter mellan olika regioner i landet. Förändringarna medför 
enligt Undervisningsministeriet att skolnätet måste utvärderas och utvecklas. 
Nya utmaningar skapas därtill av globaliseringen och av kulturella förändringar, 
så som nya kommunikationskanaler och ökat resande. Kulturen har enligt 
Undervisningsministeriet blivit mer individualistisk. Värderingar som berör 
gemenskap och samverkan blir på efterkälken, vilket kan leda till marginalise-
ring. Inte bara yrkesutbildning, utan också en hög bildningsnivå i allmänhet, är 

                                                                                                                                   
ökat, men i de svenskspråkiga skolorna har behovet inte ökat i lika hög grad som i de 
finskspråkiga skolorna (Kumpulainen & Saari 2006). Gruppstorleken är enligt Atjonen 
m.fl. (2008) i medeltal mindre i de svenskspråkiga skolorna (16–20 elever) än i de finsk-
språkiga skolorna (20–25 elever). Det svenska skolnätet är glesare än det finska skol-
nätet, vilket medför längre skolresor för de svenskspråkiga eleverna än i landet i genom-
snitt (Länsstyrelsen i Södra Finlands län 2006; jfr Knubb-Manninen 2005). Det finns 
små skolor inte bara på den finländska landsbygden, utan även i städer. I större städer 
kan den språkliga minoriteten sägas bo i en språklig glesbygd, som kan medföra geogra-
fiska förhållanden med långa skolvägar som aktualiserar en liknande problematik som på 
landsbygden. 
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viktig för att främja innovativitet och ett samarbete där man kan se hur den egna 
personen och uppgiften ingår i en större helhet. (Undervisningsministeriet 2007.) 

1.2 Att undersöka kvalitet 
Vid ett seminarium i Helsingfors 2007 om de små skolorna konstaterades att 
skolans storlek i sig inte har något samband med ”hur bra en skola är” (se Rusk 
2007b, 1). Däremot påverkas skoltrivseln och resultaten nog av både skolvägens 
längd och undervisningsgruppernas storlek. Vid seminariet menade Mansikka att 
debatten om de små skolorna pendlar mellan en byskoleromantik och ett byrå-
kratiskt perspektiv som saknar fotfäste i skolverkligheten (Rusk 2007b). Denna 
avhandling balanserar i detta mångdimensionella fält av debatter och aviserade 
eller genomförda förändringar. Genom att stanna upp och djupgående analysera 
”arten och beskaffenheten av något”, som Kvale (1997, 67) uttrycker det, under-
söker jag byskolans pedagogiska, kulturella och strukturella betingelser på ett 
kvalitativt plan. Det handlar om att undersöka hurdant något är, det vill säga 
kvaliteten hos något. Detta något är i denna avhandling byskolan så som den 
betraktas och konstrueras av människor (jfr Bruner 1987).  
I forskningsprojektet är jag inte intresserad av generaliserbar kunskap i den 
mening som kvantitativ forskning avser. Jag är intresserad av ett annat slag av 
kunskap, en kunskap som går på djupet i stället för på bredden. Den kunskap 
som eftersträvas är en förståelse6 av det mänskliga livet, ”hur det är att vara 
människa i en given situation i en given kontext” (Ödman 1998a, 18). För att 
förstå detta behövs ett vetenskapligt förhållningssätt som arbetar med tolkning 
som främsta kunskapsform, med andra ord ett hermeneutiskt förhållningssätt, 
anför Ödman (se vidare kapitel 5). Det är frågan om en existentiell kunskap, där 
människor från olika sammanhang kan känna igen sig genom att man konfronte-
ras med samma grundproblem. Människor är individer, individer som alla bär på 
olika erfarenheter och tolkar dessa erfarenheter på olika sätt. Dessa tolkningar 
kan dessutom variera hos samma individ under olika tidpunkter eller i olika 
situationer (Gudmundsdottir 1997; Hofstede 1991). Men i sig är individernas 
tolkningar värdefulla, för ur dessa kan såväl variationen som något gemensamt 
och grundläggande analyseras och destilleras fram. Utgående från analysen 
skapas en syntes som beskriver det som är forskningsobjekt, nämligen byskolan.  
För att nå en hermeneutisk förståelse krävs en lyhördhet såväl för forskarens 
egen undran och förförståelse, som för omvärlden och de undersökningspersoner 
som ger röst åt forskningsfenomenet (jfr Clandinin & Connelly 2000, 139; Ellis 

                                                      
6 Att förstå är både ett vardagligt och ett vetenskapligt begrepp. Jag åsyftar med begrep-
pet en djupare hermeneutisk dimension, som kan betecknas som en process i framåt-
rörelse. Att försöka förstå är att söka betydelser och innebörder av något (jfr Ödman 
1979; Ricoeur 1988; se vidare kapitel 5). 
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& Bochner, 2000; Ödman 1979).7 Som grund för tolkningen måste det finnas 
empiri, empiri som kan läsas, förstås och tolkas på olika sätt av olika läsare, 
beroende på läsarens perspektiv och bakgrund. Därför är intentionen att ge 
utrymme för en mångfald av autentiska röster8 om byskolan. Ur mångfalden kan 
gemensamma helheter identifieras. Forskningens resultat är alltid en förenkling 
av en mångdimensionell verklighet. Men genom en förenklad bild av verklig-
heten kan mycket av det som är förgivettaget och oidentifierat i skolan och i 
skolans kontext identifieras och tydliggöras.  
Ett alternativ i sökandet efter kunskap om små skolor skulle ha kunnat vara att, 
utgående från den förförståelse (se Alvesson & Sköldberg 1994; Ödman 1979) 
jag i inledningsskedet av forskningsprojektet bar med mig och utgående från 
tidigare forskning om små skolor, skapa ett undersökningsverktyg som skulle 
kunna identifiera olikheter mellan små respektive stora skolor. På grund av den 
ringa mängden av vetenskaplig dokumentation av lärares arbete i de små sko-
lorna i Svenskfinland ansåg jag dock att jag inte hade tillräckligt bakgrundsmate-
rial för att skapa ett undersökningsverktyg som skulle jämföra små skolor med 
stora skolor. En mer explorativ forskning, med karaktären av grundforskning om 
de små skolorna, tedde sig därför mer ändamålsenlig. Att vända på perspektivet 
och ha själva storleken, i detta fall skolors litenhet, som utgångspunkt, skapar 
andra möjligheter och resultat än en komparativ forskning skulle ge (jfr Anckar 
2004). För denna typ av kvalitativ forskning behövs en lyhördhet för det stude-
rade, som tar sig uttryck i att man närmar sig forskningsobjektet med en öppen 
och ödmjuk inställning, så att forskningsobjektet får ”berätta sin berättelse”.  

1.3 Att fånga ”byskolans berättelse”  
mångdimensionellt 

Hur berättar då en byskola sin berättelse? Hur ska jag få reda på vad som är en 
skolas mening och innebörd? En skola är dels en fysisk konstruktion på en 

                                                      
7 Forskning, som ett sökande efter kvalitet och förståelse genom berättelser, erkänner 
forskarens roll som tolkare av den verklighet som beskrivs (Heikkinen 2002c). Varken 
meningskonstruktion eller tolkning av världen kan ske utifrån en absolut nollpunkt, 
hävdar Bruner (2002; jfr Ödman 1979). I denna avhandling innebär forskningsarbetet en 
pendling mellan olika perspektiv – en forskningsprocess i hermeneutisk och abduktiv 
mening (se Alvesson & Sköldberg 1994). Forskarens personliga lärarerfarenhet kan vara 
både en begränsning och en resurs. Begränsningarna kan överbryggas genom att för-
förståelsen tydliggörs och analyseras (jfr avsnitt 5.2.3). 
8 Gudmundsdottir (1997) definierar röst som en individuell röst som är kulturellt 
förankrad och representerar en flerstämmighet (se också Clandinin och Connelly 1994; 
Elbaz 1992). Subjektivitet innebär enligt henne inte att en individ är statisk, oföränderlig 
och sammanhängande i sitt tänkande, utan att det inom en individ finns utrymme för 
flera olika röster och perspektiv (jfr Mead 1976). 
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bestämd plats, dels en social institution.9 Meningen10 med ett fysiskt objekt står 
enligt Mead att finna i vår reaktion på objektet (Mead 1934/1976; M. von 
Wright 2000). För att få höra byskolans berättelse behövs följaktligen människor 
som är bärare av berättelsen och berättelserna. Berättelsen är själva hjärtat i den 
mänskliga existensen, hävdar Bruner (1987). Vi gestaltar och framställer nämli-
gen våra liv och livsperspektiv i berättelsens form (se vidare kapitel 5). 
I dagens samhälle kommer det i de dominerande berättelserna11 fram att små 
skolor är dyra skolor – för dyra skolor (se t.ex. Sigsworth och Solstad 2001; 
Skolnätsutredningen 2004; 2005). Men är de det enligt allas berättelser? Vad kan 
man enligt de små berättelserna få för den investering som görs i dessa ”för dyra 
skolor” (jfr Nussbaum 2000, 182)? Med andra ord: vilka kvaliteter är byskolorna 
bärare av och vilket värde tilldelas byskolan enligt de alternativa berättelserna? 

Förändringsskeenden påverkas av komplexa mekanismer, men mikronivåns 
perspektiv förbises ofta inom forskning om förändringsimplementering, menar 
Benveniste och McEwan (2000). De har studerat små skolors verksamhets-
förutsättningar i fattiga länder och påvisar att förändringars utfall beror på lära-
res, elevers och föräldrars uppfattningar, attityder och motivation, samt på hur 
förändringsintentionerna svarar mot den lokala kulturen: ”the ’fit’ between local 
culture and the educational innovation” (Benveniste & McEwan 2000, 34; jfr 
Berg 1991). Förändringsintentionernas resultat beror därtill av organisationens 
kapacitet och resurser, handlingsprogrammens koherens och realism, den poli-
tiska miljön och förändringsmotiven. McLaughlin (1987, 174) konstaterar att 
”change ultimately is a problem of the smallest unit”. Förändringens utfall beror 
på den minsta enheten, den minsta beståndsdelen i en organisation. Byskolorna 
kan kallas sådana ”minsta enheter” i det finländska skolsystemet. Men också 
organisationer och institutioner byggs upp av individer. Därför är det till indivi-
derna man måste gå, säger McLaughlin, för att förstå hur förändringar bemöts på 
mikronivån. ”Organizations don’t innovate or implement change, individuals 
do” (McLaughlin 1987, 174). 

                                                      
9 Ordet institution används inom sociologin i betydelsen etablerat handlingsmönster eller 
etablerad inrättning (Berg 2003, 77).  
10 Med begreppet mening förstår jag en gemensam social förståelsekonstruktion som 
skapas och framförhandlas i interaktion mellan människor, både genom handlingar och 
genom språket (jfr M. von Wright 2000). Begreppet mening har också en existentiell 
innebörd, nämligen meningsfullhet (se vidare avsnitt 3.2). 
11 De s.k. stora berättelserna (grand narratives, Lyotard 1979/1984) kan beskrivas som 
dominerande berättelser, vilka kan vara implicita och tenderar att undertrycka eller mar-
ginalisera andra berättelser. De mindre, lokala berättelserna (local stories, little stories) 
står ofta i opposition till de stora berättelserna (Boje 2001, 35). De små berättelserna kan 
bli tydliga bl.a. genom att de dominerande och ofta förgivettagna stora berättelsernas 
innehåll analyseras. I samspelet mellan de stora och de små berättelserna kan man tyd-
liggöra förhållanden och relationer mellan fenomen. (Boje 2001.) 
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Den centrala frågan som följer är: vilka människor bär byskolans berättelse och 
hur ska jag få reda på hur de konstruerar sin förståelse av skolan (jfr Bruner 
2002)? Jag presenterar här inledningsvis studiens informanter och undersök-
ningsmaterial (se även kapitel 5). 

Berättelsebärare 
I denna avhandling är de människor som bär byskolans berättelse på det lokala 
planet för det första lärarna i de små skolorna. Att lärares röster får stort ut-
rymme motiveras med att lärarna är de främsta bärarna av en skolas pedagogik 
och kultur (Arfwedson & Lundman 1984; Berg 1991).  
I medierna har de små skolorna under de senaste åren varit föremål för intresse 
och debatt, men som en lärare i föreliggande studie säger, handlar det då oftast 
om att skolan är indragningshotad eller om inbesparingsåtgärder, det är sällan 
man hör om helhetsbilden: 

Det som man oftast hör om så är ju de stora skolorna, hur det är där, att det är sällan 
– om det är nånting som handlar om en liten skola, var som helst, om det är i tid-
ningar eller tv eller radio, så är det det här med indragningshot – att det är sällan du 
får den här helhetsbilden, utan det är det som de frågar, att ”hur känns det att, att leva 
så här på marginalerna?”, inte det där runt omkring. (Maria, enlärarskola)12 

Min forskningsintention är att försöka skapa en sådan helhetsbild av de små 
skolorna som läraren Maria efterlyser. Lärarna är de pedagogiska experterna 
som ser skolvardagen inifrån. Läraren ingår i en kontextuell helhet (Cole 1998) 
och lärarens och skolans öden kan beskrivas som sammanvävda (Kelchtermans 
& Ballet 2002). Goodson (1996) samt Heikkinen och Syrjälä (2002) konstaterar 
att studier av lärares arbete och liv kan ge kunskaper både om skolan, om 
lärande och om samhällets förändring. Lärares insikter och berättelser om per-
sonliga erfarenheter kan ge förståelse också av mer kollektiva sammanhang och 
processer. Genom att i forskning lyssna till lärares röster eftersträvas i grunden 
en förståelse för och förbättring av elevernas13 skolverklighet.  
Lärare är en yrkesgrupp som ofta utsätts för kritik och motstridiga förväntningar 
(Hargreaves 1998). Lärare i byskolor är speciellt utsatta på grund av de struktu-
rella omvandlingarna i samhället (Korpinen 1998a). Lärares pedagogiska tänk-

                                                      
12 De intervjuade lärarna ges fiktiva namn. 
13 Att förstå elevernas skolverklighet och hur deras inlärning och utveckling bäst kunde 
främjas är en grundtanke bakom denna avhandling, trots att den inte explicit undersöker 
elevernas tänkande eftersom en avgränsning var nödvändig. Elevers röster hörs i någon 
mån i debattmaterialet (kapitel 7), samt i form av elevminnen i dagboksutdrag (bilaga 
1A; jfr avsnitt 5.2.3). Den teoretiska referensramen (främst kapitel 3) fördjupar frågor 
om elevers inlärning och utveckling och skapar en förståelsehorisont till lärarnas och 
samhällets berättelser. 



9 

 

ande och praktiska yrkeskunnande14 behöver uppmärksammas mer i samband 
med förändringar inom utbildningssektorn (Day, Elliot, Kington 2005; Hargrea-
ves 1998). Debatten om de små byskolornas existens och framtid medför att 
lärare upplever etiska dilemman angående hur de på ett legitimt sätt kan synlig-
göra byskolan som pedagogisk miljö (Karlberg-Granlund 2004a). En- och 
tvålärarskolor är skolformer som kanske riskerar att försvinna. Om så är fallet 
kan byskollärarnas yrkeskunskap om arbetet i de minsta skolorna sägas vara ”en 
utrotningshotad kunskap”.  
En undran har väckts hos mig – vad gör att lärare trots att skolan återkommande 
är indragningshotad, ändå stannar kvar och arbetar i samma skola år efter år – 
vad bär läraren? Genom intervjuer med lärare söks kärnan i lärares tänkande om 
sitt arbete i en specifik kontext, en kontext som i dagens Finland är utsatt för 
många förändringar. Lärarnas berättelser ingår i ett större sammanhang och 
behöver kontextualiseras i detta (Goodson 1996, 128; Ödman 1998b, 41–42). 
Med begreppet byskolans kontext menar jag både ett lokalt sammanhang och ett 
övergripande samhälleligt och kulturellt sammanhang.15  
Byskolans berättelse återges således för det andra av det lokala samhället 
runtom skolan.16 Liksom lärarens och skolans öden är sammanvävda, kan också 
skolans och byns öden betraktas som sammanvävda (jfr lärarintervjuer och 
debattmaterial, kapitel 6 och 7). En skola betyder något på den plats den finns. 
Vad betyder den? På denna fråga söks ett svar genom en analytisk läsning av tid-
ningsdebatten i en kommun med många indragningshotade skolor. Att debatten 
är livlig kan bero på att då man står inför att förlora något, märker man vad detta 
något betyder för en (jfr M. von Wright 2000, 96; se förordet).  
Skolan är skapad av människor och svarar mot behov i samhället. Behoven 
skiftar och skolan befinner sig i brytningspunkten för dessa, menar Arfwedson 
och Arfwedson (1991, 32). De beskriver skolan som en institution, som ”sam-
varierar” med samhället. Samhällets problem återspeglas i dess skolor som en 
brottning med tidens aktuella mänskliga och samhälleliga problem. Korpinen 
(1998a) hävdar att byskolan, trots sin relativa litenhet, är en miljö som starkt 
berörs av och återspeglar förändringarna i samhället.  

                                                      
14 Begreppen pedagogiskt tänkande och praktiskt yrkeskunnande fördjupas i avsnitt 
2.2.1. 
15 I avhandlingen använder jag begreppen kontext och sammanhang parallellt. Andra ord 
som används i forskningslitteratur är t.ex. miljö, situation och praktik (Cole 1998). Se 
vidare avsnitt 2.1. 
16 Begreppet lokalsamhälle ersätter inom forskning ofta begreppet bygd, som har en 
djupare innebörd och binder samman människor socialt och kulturellt (Dahllöf 1980). De 
små landsbygdsskolorna har i litteraturen i vissa fall även benämnts små bygdeskolor 
(t.ex. Cavonius 1978). Jag använder dock i första hand begreppet byskola. Begreppen det 
lokala samhället och lokalsamhället används då jag åsyftar byn och bygden runt by-
skolan. 
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Byskolans berättelse finns för det tredje som en ingrediens i samhällets stora be-
rättelser (jfr Boje 2001; Frønes 2001; jfr avsnitt 1.1). De utbildningspolitiska 
linjedragningarna sker utifrån demografiska, geografiska och ekonomiska reali-
teter som föranleder svåra konsekvensbedömningar. I denna förändringskontext 
agerar myndigheter och politiker på olika nivåer i samhället, med olika möjlig-
het att påverka och göra prioriteringar. Genom att vidga fokus från lärarnas 
berättelser om byskolan till samhällets lokala och övergripande berättelser strä-
var jag efter att upptäcka och artikulera motsättningar och dilemman i samhälls-
skeendet – motsättningar och dilemman som blir synliga då de olika miljöerna 
kontrasteras mot varandra, men riskerar att förbli osynliga om fokus läggs vid 
enbart en nivå. Byskolans berättelse byggs upp av både historiskt förankrade 
värderingar i tidigare utbildningsstrategier (se kapitel 4) och av linjedragningar i 
dagens styrdokument (lagstiftning, läroplan och utbildningspolitiska strategier).  
Analysen kompletteras med en studie av forskningslitteratur som erbjuder och 
skapar en referensram för den framväxande förståelsen och tolkningen av bysko-
lans mångdimensionella berättelse. 

Pedagogik, kultur och struktur 
Gustavsson (2000, 236) förordar perspektivrikedom i forskning och påpekar att 
”ju större bredd och variation man har tillgång till för att tolka ett fenomen, desto 
rikare blir förståelse- och kunskapsmöjligheterna”. I den förståelse och tolkning 
av rösterna om lärararbete och byskolans kontext som jag bygger upp i denna 
avhandling är begreppen kultur, struktur och pedagogik centrala. Jag presenterar 
här inledningsvis förståelsen och tillämpningen av dessa begrepp i denna studie. 
Med begreppet pedagogik åsyftas läran om undervisning och fostran. Under-
visning förstås som en aktiv process som sker i en samverkan mellan lärarens, 
läroplanens och elevens intentioner (jfr Hansén 1997, 24). Fostran förstås som 
en kontinuerlig process med en holistisk inriktning, där den enskilde individen 
dels finner sin egen unika identitet, dels finner sin plats i något gemensamt (jfr 
”enculturation”, Cole 1998, 109; jfr Hansén 1997, 24–25; Uljens 2006, 13). I 
avhandlingen skapas en teoretisk referensram där utveckling och inlärning 
betraktas som något som sker i ett sammanhang och bygger på relationer (Bron-
fenbrenner 1979; Bruner 2002; Cole 1998; Noddings 2001; Vygotsky 1978; M. 
von Wright 2000; jfr kapitel 3). Arfwedson och Lundman (1984, 8) anser att 
varje skola är unik och formad av sin omgivning, men ”stundom har t o m 
förekomsten av olikheter mellan skolor av ideologiska eller andra skäl förne-
kats”. Ett grundantagande som växer fram i denna avhandling är att byskolan 
som skolform verkar under särskilda betingelser, som påverkar praktiken i sko-
lan och således indirekt påverkar både undervisning och fostran, d.v.s. pedago-
giken. Genom forskningsintervjuer fångas lärares berättelser om arbete i byskola 
och byskolkontext, och lärarnas pedagogiska tänkande och praktiska yrkes-
kunnande tydliggörs (se avsnitt 2.2.1 och kapitel 6).  
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Kulturbegreppet är ett mycket vidsträckt begrepp, som tolkas och används på 
olika sätt. I denna avhandling utgår jag primärt från definitionen av kultur som 
livsmiljö (Hylland Eriksen 2000; Hyyppä 2002). Kulturen manifesteras bl.a. som 
tanke- och handlingsmönster (se kapitel 2). Värderingarna är kulturens kärna 
(Hofstede 1991). Analysen rör sig på olika nivåer av samhällskontext, som för-
enklat kan beskrivas som två plan: ett övergripande kulturellt sammanhang 
(makronivå) och ett lokalt kulturellt sammanhang (mikronivå; jfr Bruner 2002; 
Hylland Eriksen 2000; Hyyppä 2002). Med stöd av en begreppsapparat för 
kulturforskning skapas en grund för en fördjupad analys och förståelse av by-
skolan och byskolans kontext (avsnitt 2.1).  
Strukturbegreppet är kopplat till kulturbegreppet genom att strukturer och ramar 
för undervisning och fostran skapas av människor.17 Hur utbildningen är struktu-
rerad, d.v.s. uppbyggd och ordnad, kan i grunden härledas till vilka värderingar 
som är riktgivande. Att intressera sig för utbildningens strukturer och de möjlig-
heter och begränsningar som dessa skapar för det pedagogiska arbetet och för 
elevers inlärning och utveckling, kan härledas till en önskan att förstå skolans 
kärnverksamhet, undervisningen, som något som ingår i en kontextuell helhet 
(jfr Cole 1998; Goodson 1996). Att förstå skolans och undervisningens koppling 
till sin kontext är en nyckel till framgångsrikt förändringsarbete: ”Sensitivity to 
context is vital when attempting to improve instruction”, säger Fullan och 
Hargreaves (1996, 32). De efterlyser ett ekologiskt tillnärmelsesätt inom skol-
forskning: 

To understand the teacher’s teaching, it is important to understand these circums-
tances, to understand the context in which the teacher works. We need to know how 
the teacher’s environment influences the teacher’s teaching. We need an ecological 
understanding of teaching /.../ (Fullan & Hargreaves 1996, 31–32) 

Begreppen pedagogik, kultur och struktur fungerar i första hand som riktnings-
visare i mötet med byskolans komplexa berättelse. De representerar tre olika 
perspektiv som erbjuder olika förståelsehorisonter mot vilka avhandlingens ana-
lys och resultat kan avtecknas, pendla och sammansmälta. Avhandlingen utgår 
från en pedagogiskt förankrad undran, som vidgas till en kulturellt och struktu-
rellt förankrad spegling. Tyngdpunkten finns inom de pedagogiska frågorna, 
men dessa förankras i en vidgad kontext för att erbjuda rikare förståelsemöjlig-

                                                      
17 Begreppet struktur kan härledas till den latinska termen ”structura”, som är en avled-
ning från ”struere” som betyder bygga, bygga upp och ordna, samt inre uppbyggnad och 
sammanfogning (Lübcke 1993, 527). Begreppet ram infördes i utbildningsforskningen i 
Sverige av Dahllöf och Lundgren genom deras teori om ramfaktorer under pionjärtiden 
1967–1977 (Broady 1999). Exempelvis ämnesindelning, timfördelning och grupp-
indelning är s.k. yttre ramar, medan inre ramar skapas av t.ex. etiska regler och förvänt-
ningar inom ett lärarkollegium (jfr Berg 1991; Hansén 1997; Rørvik 1991). Jag betraktar 
ramarna som något som ingår i strukturen, varför begreppen i någon mån används paral-
lellt i avhandlingen. 
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heter (jfr Fullan & Hargreaves 1996; Goodson 1996; Gustavsson 2000; Ödman 
1997).  

1.4 Problemformulering och syfte 
Utgående från den bakgrund som jag här inledningsvis tecknat av forsknings-
området och min strävan att fånga och förstå byskolans berättelse mång-
dimensionellt, vill jag här förtydliga forskningsintentionerna. Forskningsfrågor 
fungerar som vägledande arbetsredskap i forskningsarbetet. I kvalitativ forsk-
ning behöver inte frågorna vara låsta i inledningsskedet, utan frågor kan födas 
och omformas under forskningsarbetets gång. Forskningsgången i denna studie 
är abduktiv (jfr Alvesson & Sköldberg 1994; Elbaz 1992).18 Det innebär att det 
sker en kontinuerlig pendling mellan teori och empiri. Elbaz (1992) beskriver 
sitt analysarbete inom lärarforskning så här: 

In my own search for qualities that seem to characterize teachers’ knowledge as 
moral knowledge, and for a language to talk about these qualities, I read the teachers’ 
stories over and over, and at the same time, I explored theoretical avenues /…/. At 
this stage it is impossible to say where I found them first, whether they in fact 
emerged from the teachers’ stories and found labels and definitions in the theories, or 
whether the theoretical categories provided the lens with which to read the stories. 
(Elbaz 1992, 425)  

På ett liknande sätt som i Elbaz’ forskningsarbete interagerar det empiriska 
materialet och de tankar och frågor de väcker med mitt sökande efter teoretiska 
grundvalar att bygga förståelse från – och avhandlingen byggs upp som en 
växelverkan. Byskolans sammanhang analyseras mångdimensionellt både 
genom litteraturstudium och genom den empiriska analysen. I början av forsk-
ningsarbetet formulerade jag min undran i form av följande frågor:  

1. Vad är byskolkontext? 
2. Vad innebär lärararbete i byskola och byskolkontext?19 

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att bidra till fördjupning och 
utveckling av kunskapen om de små skolornas pedagogiska, kulturella och struk-
turella innebörd och betingelser (möjligheter och begränsningar) genom att lyfta 
fram lärares berättelser om lärararbete i byskola och spegla dessa berättelser i en 
samhällelig kontext. Delsyften med studien är att  

                                                      
18 Ursprungligen är det C. H. Pierce som beskriver och synliggör abduktion som ett ana-
lytiskt tillvägagångssätt i tillägg till induktion och deduktion (Merrell 2006).  
19 Med begreppet lärararbete menar jag både en handlingsdimension, en tankedimension 
och en existentiell dimension – vad det innebär att vara lärare i en given kontext. Forsk-
ningsfrågorna preciseras och fördjupas i avsnitt 5.3. 
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– analysera byskola och lärararbete ur ett pedagogiskt, kulturellt och 
strukturellt perspektiv, genom att 

– identifiera kärnpunkter i byskollärares pedagogiska tänkande och prak-
tiska yrkeskunnande så som det artikuleras av lärarna,  

– analysera hur byskollärare beskriver de kontextuella möjligheterna till 
att i praxis förverkliga sina pedagogiska intentioner, samt 

– förstå och tolka byskolans kulturella och samhälleliga sammanhang på 
mikro- och makronivå. 

Forskningsarbetet sker som en triangulering där meningsinnehållet i ett rikt 
intervjumaterial (djupintervjuer med 12 lärare i byskolor med färre än 30 elever) 
kontrasteras mot meningsinnehållet i aktuella samhällstexter (debattinlägg och 
styrdokument) och teoretiska perspektiv. Studien har en klangbotten i forskarens 
egen erfarenhetsvärld (jfr bilagorna 1A, B och 5). Analysen sker med stöd av 
narrativa metoder.  

1.5 Avhandlingens uppläggning 
I kapitel 1 introduceras utgångspunkterna för varför det är av intresse att forska 
om små byskolor. Forskningens perspektiv och datamaterial presenteras, och 
syftet formuleras. Forskningsintentionerna formuleras som två övergripande 
frågor, vilka fördjupas och preciseras i kapitel 5.  
Utgående från kultur-, skol- och lärarforskning skapas i kapitel 2 en inledande 
teoretisk referensram för förståelsen och tolkningen av byskolans sammanhang. 
Centrala begrepp och utgångspunkter för vad det innebär att förstå kultur pre-
senteras. Skolkulturens samverkan med yttre förhållanden och skolans plats ana-
lyseras genom litteraturstudium. Olika aspekter inom lärares yrkeskultur presen-
teras. En översikt ges av forskning om lärares pedagogiska tänkande, praktiska 
yrkeskunnande, yrkesidentitet och mål. Den teoretiska förståelsen av vad lärar-
arbete innebär i små skolor fördjupas. 
I kapitel 3 presenteras tre synsätt som alla betonar att individens utveckling sker 
i ett sammanhang, nämligen kulturpsykologiskt, miljöekologiskt och relationellt 
tänkande. Skolan beskrivs som en plats för växande och meningsfullhet i nuet, 
och premisser för detta synliggörs. Begreppet växande definieras. I kapitlet 
analyseras forskning om utbildningens strukturer och pedagogikens möjligheter 
med avseende på skolstorlek, klasstorlek och åldersblandade klassammansätt-
ningar. Forskning om skolstorlekens relation till skolans kultur och samverkan 
presenteras. Fostrans och undervisningens relation till barnets närmiljöer, samt 
implikationer och begränsningar för integreringen mellan skolan och det lokala 
diskuteras. Skolans plats och fysiska miljö analyseras med avseende på hur 
forskare konstruerar barns relation till skolans plats och utemiljöns betydelse för 
barns utveckling.   
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Byskolans övergripande kulturella sammanhang analyseras i kapitel 4 för att 
positionera byskolan i en historisk och samhällelig finländsk kontext. Teoretiska 
perspektiv på strukturella förändringar presenteras. Förståelsen av byskolans 
övergripande kulturella sammanhang och förändringstendenserna i denna skapar 
en bakgrund för förståelsen av både lärares berättelser och byskolans lokala och 
övergripande kulturella innebörd.  
De metodologiska utgångspunkterna fördjupas i kapitel 5 utgående från herme-
neutiska och narrativa perspektiv inom kvalitativ forskning. Vad det innebär att 
förstå och tolka inringas. Utgångspunkter för berättelseanalys och djupanalys 
preciseras. Intervjustudiens informanter och debattmaterialet presenteras. Fors-
karens roll analyseras. I enlighet med ett reflexivt hermeneutiskt tänkande tyd-
liggörs den personliga förförståelsen. Pendlingen mellan närhet och distans dis-
kuteras (bilagor). Forskningsfrågorna fördjupas och preciseras. 
I kapitel 6 analyseras och presenteras byskollärares röster om vad det innebär att 
vara lärare och arbeta i en liten byskola. Som vägledande tolkningsramar finns 
den teoretiska förståelse som byggts upp i de tidigare kapitlen. Kapitlet börjar 
med en analys av hur lärarna möter den pedagogiska utmaning som elevernas 
åldersblandning innebär. Lärarnas berättelser aktualiserar ett kontextuellt för-
ankrat yrkeskunnande. Analysen fördjupas sedan till byskollärarnas yrkeskultur, 
yrkesidentitet och pedagogiska tänkande. Utgående från byskollärarnas röster 
skapas en karta av det landskap i vilket kulturen och pedagogiken i en liten 
byskola rör sig.  
Kapitel 7 inleds med en analys av hur byskolan konstrueras i det lokala samman-
hanget. I debattmaterialet identifieras byskolans lokala pedagogiska, kulturella 
och strukturella innebörd. Analysen av styrdokument utgår från den finländska 
utbildningens historiskt bärande värderingar och speglar dessa i nuet.  
Efter den empirinära analysen i de två föregående kapitlen fördjupas och 
sammanfattas i kapitel 8 studiens resultat genom en s.k. metaanalys av vad lärar-
arbete innebär och vad byskolkontext innefattar. Teoretiska modeller skapas som 
dels beskriver lärararbetets innebörd i byskola och byskolkontext, dels beskriver 
hur pedagogik, kultur och struktur samverkar inom utbildning och byskola. 
Tematiserade forskningsberättelser presenteras. De analyseras avslutningsvis 
med stöd av en teoretisk modell som beskriver skolan i skärningsfältet mellan 
pedagogik, kultur och struktur. 
I kapitel 9 diskuteras avhandlingens resultat utgående från olika perspektiv på 
vad det innebär ”att förstå det stora i det lilla”. I kapitlet är strävan att betrakta 
avhandlingens innehåll ur ett distanserat perspektiv. Frågan om vad som kan 
vara värdefullt i studiens resultat och vad som kan byggas vidare från genom 
fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete diskuteras. 
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2 Att förstå skola och lärararbete 

Intentionen med avhandlingen är att förstå och analysera byskola och lärar-
arbete ur ett pedagogiskt, kulturellt och strukturellt perspektiv. För att uppnå 
denna förståelse fördjupar jag i detta kapitel en teoretisk referensram för forsk-
ning om skolans innebörd och lärares tänkande och handlande, samt bygger en 
begreppsapparat utgående från både kulturforskning och skol- och lärar-
forskning. Inledningsvis fördjupas centrala begrepp inom kulturforskning. Kul-
tur beskrivs som tanke- och handlingsmönster, där värderingarna utgör kärnan. 
Därefter fördjupas begreppen skolkultur och yrkeskultur. Med stöd av begrep-
pen pedagogiskt tänkande, praktiskt yrkeskunnande, professionell identitet, mål, 
yrkesetik, samt handlingsutrymme skapas en referensram för förståelsen av lära-
res arbete i byskolan.  

2.1 Att förstå kultur 
Ett begrepp som är centralt för att förstå människan i sitt sammanhang är 
begreppet kultur. Detta begrepp är ett av de mest svårdefinierade begrepp som 
finns, eftersom det kan användas i så många olika betydelser, påpekar Hylland 
Eriksen (2000). Cole (1998, 110) beskriver kultur som en social grupps hela 
samlade erfarenhet, vilken genom historien samlats och lagrats (eng. accumula-
ted) i sociala artefakter. Som artefakter räknas både språk och materiella ting. 
Hyyppä (2002; 2005), som bl.a. studerat levnadsförhållanden, kulturskillnader 
och hälsa, definierar kultur som själva livsmiljön som individerna lever och ut-
vecklas i. En grupps kärnkultur framträder i tänkesätt, känslor och beteenden på 
sätt som skiljer sig från andra gruppers. I den kulturella bakgrunden finns berät-
telser, minnen och förhållningssätt som påverkar handlingarna. I en kultur-
gemenskap är det de mellanmänskliga relationerna och förhållandena som bäst 
beskriver gruppen. En kulturgemenskap, ”kansalaisyhteisö, community, 
Gemeinschaft” är enligt Hyyppä (2002, 24) något som är svårt att definiera. 
Gemenskapen, det kulturella sammanhanget, avgränsas av något gemensamt, 
som kan vara bundet till platsen eller överbryggar de lokala gränserna. Det 
senare kan vara ras, språk, tro, hobby, historia, social eller ekonomisk ställning 
etc. I sin forskning fokuserar Hyyppä på den socialpsykologiska betydelsen av 
kultur och gemenskap. Hylland Eriksen (2000) beskriver ur antropologisk syn-
vinkel kulturgemenskap (Gemeinschaft) som småskaliga samhällen som bygger 
på att man känner varandra och upplever inbördes lojalitet. Begreppet samhälle 
(Gesellschaft) är däremot ett överordnat begrepp och står för det storskaliga 
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samhället dit alla hör, men i vilket man inte nödvändigtvis känner varandra 
personligen. Detta samhälle regleras genom lagar och förordningar.20  
Föreliggande avhandling rör sig både inom den lokala nivån, med kulturen som 
social och kulturell gemenskap (Gemeinschaft) och inom den övergripande 
kulturella samhällsnivån (Gesellschaft). På mikronivån läggs fokus vid by-
skolans innebörd, där fenomenen skolkultur, lärarkultur och lokalt kulturbundet 
tänkande i form av värderingar och mentala konstruktioner aktualiseras. På 
makronivån analyseras byskolans sammanhang ur ett övergripande samhälls-
perspektiv, med värderingar i fokus. 21 Att fokus läggs vid värderingar beror på 
att värderingar kan betraktas som kulturens kärna (Hofstede 1991).  

2.1.1 Kultur som tanke- och handlingsmönster 
Kulturen kan identifieras och synliggöras genom analys av tanke- och hand-
lingsmönster inom en grupp. Men också inom en och samma grupp finns en 
kulturell variation (jfr Hylland Eriksen 2000). Man kan inte anta att en speciell 
händelse eller enskild individs erfarenhet skulle vara grundläggande för alla 
händelser eller erfarenheter i en viss kultur. Ändå ska inte alla erfarenheter 
betraktas som isolerade företeelser. Det är dock svårt att avgöra hur mycket 
koherens och integration det ryms inom en kultur mellan de två ytterligheterna 
”unikhet och kaos” (Cole 1998, 124). En forskare kan se det som ett intressant 
studieobjekt att undersöka vad som gör att koherens uppstår eller att gemen-
samma mönster framträder i en kultur. (Cole 1998.)  
Begreppet schema används inom psykologin för att beskriva kunskapsstrukturer 
där en del relaterar till andra delar och till helheten, så att det skapas ett mönster. 
Scheman kan exempelvis representera kunskap om föremål, situationer, hand-
lingar och händelser. De stöder urskiljning, så att det viktiga urskiljs från sådan 
information som är mindre viktig i en given situation, t.ex. ifråga om under-
förstådda värderingar eller fakta. Scheman är kulturellt förankrade. Intersubjek-
tivt delade kulturella scheman kan kallas kulturella modeller. De stöder tolk-
ningen av erfarenheter och vägleder handling inom många olika områden. Så 
kallade handlingsscheman eller skript (eng. scripts), fungerar som manuskript 
för hur man ska handla i en viss situation. Utan gemensamma skript skulle man 
vara tvungen att förhandla fram alla enskilda handlingar i nuet (jfr Kvalsund 
1995). Barn fostras i sammanhang som kontrolleras av vuxna och som således 
bär de vuxnas skript. Barnen lär sig detta skript, genom att de vuxna skapar 

                                                      
20 Begreppen Gemeinschaft (kulturgemenskap) och Gesellschaft (samhälle) kan härledas 
till Tönnies (1963/1889) som tydliggjorde distinktionen mellan dessa. Trots att denna 
dualism inte behöver vara lika framträdande i dag, kan den ändå vara en fruktbar 
analytisk utgångspunkt, påpekar Hylland Eriksen (2000, 53). 
21 Jag använder begreppet mikro som en förenkling för det som t.ex. Bronfenbrenner 
(1979) indelar i två särskilda nivåer kallade mikro- och mesonivå. Med makro åsyftar jag 
förenklat det som Bronfenbrenner kallar både exo- och makronivå. Se vidare avsnitt 3.1. 
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ramar och begränsningar för barnens aktiviteter. Identitetsutvecklingen är relate-
rad till det kulturella sammanhanget. Kulturen ger redskap, men varje individ 
måste själv tolka sin omvärld och finna ut vilka kulturella scheman som ska 
tillämpas i olika situationer och hur de ska tillämpas effektivt. (Cole 1998; 
D'Andrade 1992.) 
Enligt Hofstede (1991, 16) ingår symboler, hjältar, ritualer och värderingar i 
registret för kulturmanifestationer. I en cirkelmodell representerar symboler den 
yttersta ringen, därefter följer hjältar och ritualer, och slutligen innerst eller 
djupast i cirkeln finns värderingarna. Symboler är fysiska ting, ord, fraser, bilder 
och andra materiella representationer. Hofstede menar att symboler ”har en 
särskild betydelse, vilken bara känns igen av dem som delar kulturen”. Cole 
(1998) beskriver en symbols mening eller betydelse som det schema som sym-
bolen betecknar.  
Värderingar har ”en plus- och en minussida”, som i motpolerna ont–gott, smuts–
renhet och fult–vackert (Hofstede 1991, 18). Värderingar är ofta omedvetna, 
men syns genom handlingar. Forskningsresultat om människors värderingar kan 
vara svåra att tolka eftersom människor kan svara annorlunda i t.ex. ett fråge-
formulär, än de handlar i praktiken. Men forskningsresultat kan vara riktgivande 
för en grupp människor genom att de synliggör kulturella värderingar och ger 
möjlighet till jämförelse. Resultaten kan tydliggöra kulturella skillnader (Hof-
stede 1991).  
Hofstede kallar s.k. standardvärderingar för normer. Normer är relaterade till 
etik och ideologi och visar det som en grupp anser önskvärt. Människor tillhör 
flera olika grupper samtidigt. Detta kan leda till att man har olika ”mentala prog-
ram” som inte nödvändigtvis ligger i harmoni med varandra (Hofstede 1991, 18–
20), eller som Lippmann (1922/1966, 81) benämner det: olika etiska koder. 
Dessa påverkar alla områden av livet. Etiska koder bygger på förväntningar, så 
att då man identifierar sig med en viss kod tenderar man också att tillämpa just 
den människosyn som den koden kräver. Det är därför svårt att generalisera om 
människonaturen, hävdar Lippmann. Samma person innehar flera olika roller. 
Olika roller grundar sig på olika föreställningar om hurdana andra är och om hur 
man ska uppträda. Etiska koder kan variera inom samma person och mellan 
personer i samma sociala grupp. De varierar ännu mer mellan olika sociala 
grupper och mellan nationer, och kan variera till den grad att det inte finns någon 
gemensam nämnare överhuvudtaget. Mead (1976) beskriver i sin tur fenomenet 
som att varje människa har flera ”deljag”. Dessa speglar de olika sociala proces-
ser som individen är indragen i. ”Det totala jagets struktur är sålunda en spegling 
av den totala sociala processen” (Mead 1976, 11; jfr Gudmundsdottir 1997).  
Den grupp man själv tillhör kan kallas ”egengruppen” och de grupper man inte 
tillhör för ”främlingsgrupper” (Hinton 2003, 28–30). Att betrakta främlings-
grupper stereotypt kan förstärka den egna sociala identiteten. Kulturen påverkar 
uppfattningarna om andra grupper eller fenomen. Något man tror är allmänt känt 
kan vara kunskap som enbart människor inom samma kultur delar (Hinton 
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2003). Olika perceptioner av omvärlden leder till att olika grupper har olika syn 
på vad som är fakta (Lippmann 1966). Mönster av stereotyper finns i centrum av 
våra koder och påverkar vilka slag av fakta vi ser och i vilket ljus vi ser dem. 
Lippmann ser utbildning som en väg till förståelse och tolerans. Tolerans uppstår 
först då människor inser att man enbart kan förstå och se en del av helheten. 
Också i politiken kan det vara svårt för motståndare att acceptera en motsatt 
ståndpunkt och medge att den andre helt enkelt har betraktat samma verklighet, 
men har sett andra aspekter av den. Lippmann kallar stereotypa bilder och före-
ställningar för myter. Kännetecknet för en myt är att den likställer sant och 
falskt, fakta och fabler. En myt behöver inte vara helt falsk. Den kan vara delvis 
sann. Om den har påverkat mänskliga handlingar under en lång tid, är det troligt 
att den innehåller element som är viktiga sanningar, påpekar Lippmann. Vad en 
myt aldrig kan innehålla är emellertid den kritiska förmågan att åtskilja sanning 
från lögn. En sådan styrka kommer bara av att man inser att ingen mänsklig 
åsikt, oavsett ursprung, kan innehålla hela sanningen – den är alltid någons åsikt. 
Barthes (1970, 205) å sin sida menar att en myt är ett yttrande. Den är ett 
meddelande, inte ett föremål, ett begrepp eller en idé. ”Den är ett sätt att ge 
betydelse åt något, en form”. Vissa föremål blir offer för mytiska yttranden 
under en tid, sedan försvinner de och andra tar deras plats. Något ges en viss 
betydelse, en viss innebörd, som inte behöver överensstämma med sakens 
faktiska natur. Betydelsen som getts blir viktigare än själva saken.  
De berättelser som kunde kallas kulturens berättelser sträcker sig enligt Frønes 
(2001) från förfluten tid till framtid. På mikronivån existerar det många föreställ-
ningar och livserfarenheter, men på kulturens metanivå finns däremot domine-
rande berättelser, om t.ex. yrkeslivet. Kulturens dominerande berättelser skapar 
grundläggande meningsmönster, som Frønes (2001, 89) kallar metakärnor i en 
objektiv social verklighet, ”metakjernen i den objektive sosiale realitet”. Dessa 
dominerande berättelser är bärare av föreställningar om hur saker och ting 
hänger samman (jfr Boje 2001). Också lärares berättelser om den egna praktiken 
kan betraktas som variationer av en större kulturbunden berättelse. Gudmunds-
dottir (2001, 232) konstaterar att “individual narratives are only restricted 
variations of larger narratives supplied by our culture” (jfr Bruner 2002; Cole 
1998). De mål som lärare har för sitt klassrumsarbete är påverkade av den vidare 
kulturella kontexten. Omedvetet införlivar man värderingarna i sitt eget 
tänkande. “School practice in all its varied forms throughout the world is a 
system of social relations that is mediated by different cultural and historical 
traditions”, säger Gudmundsdottir (2001, 228). Samtidigt är det onekligen så att 
varje lärare arbetar i en unik klassrumskontext och att varje lärarberättelse är 
unik. Genom att kommunicera lärares berättelser och erfarenheter t.ex. i form av 
vetenskapliga arbeten görs de tillgängliga och synliga och skapar en dialog som 
utvecklar både yrkesspråket och -kulturen (Gudmundsdottir 2001). Enligt Bruner 
(2002) finns det inte något område som kan kallas ”kulturfritt”. Individerna åter-
speglar den kultur de lever i. Därför kan de enskildas tankar ha gemensamma 
drag. Interaktionen mellan kulturen och det individuella skapar samtidigt ett 
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spänningsfält som medför ”en viss oförutsägbarhet i en kulturs levnadssätt, 
tankar och känslor” (Bruner 2002, 31). 

Det kulturella livet är alltså ett samspel mellan de versioner av världen som männi-
skorna bildar sig under inflytande från institutionerna och de versioner av världen 
som är en produkt av människornas individuella historier (Bruner 2002, 31). 

Kulturen är inte statisk eller homogen, utan befinner sig i ständig utveckling och 
förändring (Bruner 2002). Denna förändring avspeglar sig bland annat i institu-
tionernas förändring. En av studiens informanter, som jag kallat Dan, beskrev 
skolan uttryckligen som förändringarnas arbetsplats (jfr Arfwedson & Lundman 
1984; Fullan & Hargreaves 1996). I samband med intervjun berättade han spon-
tant följande om lärarskap generellt som ett komplement till det vi tidigare 
diskuterat om byskolan, då jag frågade om det var något han ville tillägga. Han 
sade: 

Att verkligen lägga  
ett pekfinger på  
lärarskapets väsen.22 
Hur det är,   
verkligen är,  
ett mångdimensionellt rum.  
Att, att  
det går inte att bli färdig lärare  
och du kan inte tillägna dig  
någonting annat än det man är  
– du möter ju aldrig samma elever  
från ettan till sexan två gånger,  
så att säga. 
 

Tiden står inte stilla.  
Ingenting står stilla.  
Och du ska försöka då  
hjälpa eller uppmuntra folk att färdas i ett rum, som  
som är – 
som inte äger någon begränsning och där du ibland kan ha svårt  
att hålla reda på referenspunkterna, för de är också väldigt rörliga.  
Hela rummet rör ju sig.  
 

Det är nog lite så där som att vara astronaut  
i människornas rymder, på något sätt.  
Det finns ett drag av, som jag börjar märka mera med åren,  

                                                      
22 Läraren Dan använder begreppet lärarskapets väsen. Begreppet kan betraktas som ett 
fenomenologiskt begrepp som betecknar kärnan, det gemensamma i lärares arbetsverk-
lighet (jfr Alvesson & Sköldberg 1994). Att sträva efter att förstå lärares arbete är med 
Dans ord att försöka ”lägga ett pekfinger på lärarskapets väsen”. 
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ett drag av flyktighet och föränderlighet som – 
som avlöses av oförklarliga upprepningar 
som man inte vet varifrån de kommer och  
om de är upprepningar 
eller om det bara är saker som liknar varann.  
 (Läraren Dan)  

Läraren beskriver skolans komplexa verklighet och säger att lärararbetet är ”som 
att vara astronaut i människornas rymder”. Dels kännetecknas skolans inre 
sammanhang av en naturlig och kontinuerlig förändring, dels finns skolan i ett 
yttre sammanhang som också förändras. ”Tiden står inte stilla, ingenting står 
stilla” säger Dan. En av lärarna i Arfwedsons och Lundmans studie (1984, 251) 
uttrycker det i sin tur så här: ”Skolan är ju ett slags barometer på allt som händer 
i samhället – nästan allt som händer ger förr eller senare utslag här hos oss.” 
Lärares reaktioner på förändringar påverkas enligt Kelchtermans (2005) av 
aspekter som berör både tid och plats, d.v.s. lärarens ålder, generation, livs-
erfarenhet, samt strukturella och kulturella arbetsförhållanden. Skolan är en del 
av samhället och kulturen, samtidigt som den också har sin egen kultur, som ofta 
kallas skolkultur. Följande avsnitt fördjupar kulturbegreppet med en särskild 
tonvikt på skolan.  

2.1.2 Skolors kulturer 
Skolor, liksom andra arbetsplatser, har sina särskilda kulturer. Dessa kulturer 
kan betecknas som abstrakta fenomen. Genom att studera exempelvis arbets-
planer, tjänstefördelning eller andra skoldokument kan man få veta något om 
skolkulturen (Berg 2003). Det är dock mycket lättare att studera och kommen-
tera dokument, än att studera den rådande kulturen, påpekar Lippmann (1966, 
70), eftersom kulturen bärs av människor som är alltför upptagna för att 
formulera sina idéer: ”The actual culture exists in people far too busy to indulge 
in the strange trade of formulating their beliefs”.23 En skolas kultur präglar kon-
takten mellan människorna i skolan och kontakterna från skolan utåt till föräldrar 
och samhälle. En och samma skola kan dessutom ha flera kulturer, men oftast 
finns det en kultur som är mer dominerande än de andra, påpekar Berg (1991; 
2003; jfr Solstad 1992). Han definierar skolkultur som osynliga regler och vanor 
som medvetet eller omedvetet påverkar skolpersonalens och elevernas arbets-
förhållanden. Skolkulturen avspeglar sig i exempelvis riter, symboler och talesätt 
(jfr Cole 1998). Kulturen präglas av människorna, men också av den fysiska 
miljön och av organisationen (Berg 1991).  

                                                      
23 Att undersöka hur lärare i byskolor uttrycker sin förståelse av sitt undervisnings-
uppdrag, kan jämföras med Lippmanns tes: ”It is Das Kapital as conceived, the gospels 
as preached and understood, the Constitution as interpreted and administrated, to which 
you have to go” (Lippmann 1966, 70). Lärarnas liv och arbete är nämligen i många fall 
så innehållsrikt och intensivt att de inte har tid att skapa teorier utgående från praktiken. 



21 

 

Skolkulturen kan utforskas genom att man studerar skolans närmiljö, lokala 
historia och den fysiska arbetsmiljön. Man studerar också yrkeskoder bland 
lärare och övrig personal, arbetssätt och arbetsformer, samt skolans organisation. 
Skolkulturen är närvarande i alla aktiviteter inom skolan, men den är ofta dold 
och outtalad. Genom att skolkulturen görs synlig kan den bli föremål för en sak-
lig diskussion. En analys kan dock aldrig ge en heltäckande bild av kulturen, 
utan bilden är mer eller mindre förenklad. Frågan man bör ställa är vad syftet 
med analysen är, och om den bild som kan ges är tillräcklig i förhållande till det 
givna syftet. Skolkultur är nämligen en nyckelfaktor i skolutveckling. Hur en 
förändring inom utbildningen tas emot beror på ”kunskaper, färdigheter och för-
hållningssätt bland mottagarna, men också mottaglighet (jordmån) i de organisa-
toriska strukturer som kännetecknar den miljö där reformintentionerna ska om-
sättas” (Berg 1991, 7). Det måste finnas en harmoni mellan de värderingar som 
en reform företräder och de värderingar som är viktiga på gräsrotsnivån. (Berg 
1991.) 
Inom skolforskning används flera olika begrepp för att analysera och förstå 
skolans verklighet. Begrepp som atmosfär, anda och kollegialitet, samt yrkesetik 
och skolkod, är alla användbara då man vill ringa in en skolas kultur. Vilka 
begrepp som används beror på perspektiv, betoning och sammanhang. Berg 
(1991, 4) beskriver skolkoden som ”dominerande handlingsmönster som framför 
allt skolans lärarpersonal är bärare av” (jfr kulturellt schema och skript, Cole 
1998, avsnitt 2.1.1; jfr Arfwedson & Lundman 1984).24 Skolkulturen formas 
både av faktorer som är kontextanknutna och av faktorer som inte är det. Lärarna 
påverkar den enskilda skolans kultur, men detta sker i en samverkan med 
personalen som helhet och skolans lokala sammanhang. Lärare har också en 
yrkeskod som inte är direkt beroende av närmiljön (Berg 1991).  

Skolkulturens samverkan med platsen 
Trots att det finns generella likheter mellan skolor och trots att det antas att 
lärare bär en gemensam generell yrkeskod, är alla skolor olika, hävdar Arfwed-
son och Lundman (1984). Skolors olikhet och unikhet är kopplad till de lokala 
förhållandena: 

Skolor (i samma land) i många avseenden liknar varandra och har gemensamma, lik-
artade problem – bl a eftersom de arbetar efter samma läroplan och har samma eko-

                                                      
24 Mellan de nämnda begreppen finns en viss skillnad i betoning, menar Berg (1991). 
Om man vill studera kulturen inom en yrkesgrupp är begreppen kollegialitet, yrkesetik 
och kåranda användbara, medan begrepp som informella regler, atmosfär och anda 
fokuserar på socialpsykologiska relationer. Begreppet skolkod är centralt då man intres-
serar sig för skolan i sin närmiljö (Berg 1991). Begreppet skapades av Arfwedson och 
Lundman (1984) för att instrumentalisera skolors unika förhållanden. De beskriver skol-
koden som ”‘resultatet’ av den totala mängden av sammanhang och inflytanden, som 
ingår i en helhetsbeskrivning av en skola/arbetsplats” (Arfwedson & Lundman 1984, 
19). 
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nomiska och organisatoriska ramar. Men ändå kan man med viss rätt påstå, att varje 
enskild skola är olik den andra. (Arfwedson & Lundman 1984, 7) 

Arfwedson och Lundman bekräftar att lärarproblematiken är lokalt kontext-
bunden, då de analyserar skolor som särskilda enheter med unika fysiska och 
psykiska arbetsvillkor (jfr Berg 1991). Lärares arbete och verksamheten i skolan 
står i beroendeförhållande till interna och externa faktorer som varierar från 
skola till skola. Detta betyder att det inte går att direkt jämställa samma fenomen 
mellan olika skolor. De lokala förhållandena fungerar enligt Arfwedson och 
Lundman som en komplex s.k. ramfaktor. En bygds traditioner och tanke- och 
handlingsmönster påverkar skolornas arbetssätt och skolkoder. Barnen bär med 
sig föräldrarnas utbildningssyn in i skolan, vilket kan leda till att skolan anpassas 
efter de lokala förväntningarna. Skolpersonalen kan utveckla en inre skol-
tradition ”i samklang med – eller i motsättning till – lokal tradition” (Arfwedson 
& Lundman 1984, 247). Det vanligaste är dock att skoltraditionen utvecklas i 
harmoni med den lokala traditionen.  
Att skolors arbetsförhållanden är olika, är lika naturligt som att ”‘idealisk’ jord-
mån och ’idealiskt’ väder inte råder överallt där lantbruk bedrivs, eller att gruvor 
inte är lättarbetade överallt där gruvbrytning förekommer”, konstaterar Arfwed-
son och Lundman (1984, 172).25 Lärare behöver därför ha en förmåga att arbeta 
under olikartade förhållanden och att hantera omständigheter som inte går att 
påverka (jfr Hansén 2000). Fullan och Hargreaves (1996) betonar samhälls-
kontexten inte bara för att den påverkar elevmaterialet, utan också för att den 
påverkar kulturen i skolan. Olikheter i skolors samhällskontext gör att olika sko-
lor har olika förutsättningar. Något som fungerar väl i en skola fungerar inte 
automatiskt i en annan. En praxis som lyfts upp som modell kan därför inte auto-
matiskt antas fungera i alla olika typer av skolor (Fullan & Hargreaves 1996).  
Ortens storlek har enligt Arfwedson och Lundman betydelse för verksamhets-
förhållandena i skolan, eftersom den sociala kontrollen är olika i mindre respek-
tive större samhällen. ”När ’anonymiteten’ tilltar, ökar människors möjligheter 
att avvika från normer av olika slag”, konstaterar Arfwedson och Lundman 
(1984, 167–168). Särskilt tydligt framkommer detta ifråga om skolskjutselever. 
Elever som kommer längre ifrån till högstadieskolan har svårigheter att anpassa 
sig och upplever ett behov att hävda sig, vilket kan leda till oro i skolan. 
Forskarna förklarar detta med att ”skolskjutselever i praktiken ’skjutsas bort’ 
från delar av sina invanda kontrollsystem”. Eleverna får vidare handlingsramar 
och större behov att utpröva sina gränser. Graden av social kontroll på en ort 
                                                      
25 Utgående från Arfwedsons och Lundmans analogi kan en parallell dras till aktuella 
politiska diskussioner om i hurdan geografisk miljö olika grödor ska odlas . Å ena sidan 
är strävan att uppnå optimala odlingsförhållanden och effektivitet, och å andra sidan 
aktualiseras frågor om hållbar utveckling och betydelsen av lokalt producerad mat. Inom 
utbildningen aktualiseras likaså olika synsätt på vad effektivitet är (jfr Ahonen 2003; 
Hanushek 2005; Nikki 1993; Undervisningsministeriet 2004a; se vidare avsnitten 4.2.3 
och 7.2.3).  
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sammanhänger också med om befolkningen är homogen och stabil. Skolorna 
utvecklar därtill en lokal tradition som sammanhänger med skolans ålder. Skolor 
som varit folkskolor bär på mönster och minnen från tidigare. I storstadsförorter 
och nybyggda områden saknas däremot lokala traditioner. Skolan på en liten ort 
är ”en del av sin närmiljö och sin bygd på ett mer synligt och tydligt sätt än på 
större orter”, påpekar Arfwedson och Lundman (1984, 55–56). I en studie i 
Invercargill på Nya Zealand, kom Witten med kolleger (2001) fram till att också 
en stadsdelsskola är mycket betydelsefull för ortsbefolkningens sammanhållning 
och hälsa. En skolindragning påverkade befolkningens välmående negativt 
(Witten, McCreanor, Kearns & Ramasubramanian 2001). 
I den humanistiska geografin studeras människors upplevelse av plats. Till plats-
begreppet kopplas både fysiska, sociala och kulturella fenomen (jfr avsnitt 
3.3.3). Erkkilä (2005) har undersökt lärares förhållande till platsen i sin studie 
om lärare i Lappland. Lärarnas berättelser berör teman som identifikation och 
tillhörighet, men också oro för barnens och bygdens möjligheter till överlevnad i 
framtiden. Den personliga upplevelsen av plats och platskännedomen är s.k. tyst 
kunskap (se 2.2.1) som är en viktig del av lärares kompetens. Lärarstuderande 
och lärare bär med sig olikartade erfarenheter av sina hembygder in i lärar-
utbildningen och arbetet. Genom att dessa olika erfarenheter tydliggörs kan de 
fungera som utgångspunkter för lärarnas möte med sina elever. Lärare behöver 
kunna förstå elevernas kulturella bakgrund, möta olikheter och skapa identifi-
kationsmöjligheter för marginella grupper. De finländska lärarna arbetar i 
mycket varierande skolor och kontexter. Lärare får en viktig roll som brobyg-
gare mellan kulturer. (Erkkilä 2005.) 

2.1.3 Lärares yrkeskultur 
Ett begrepp som blivit allt vanligare inom lärarforskningen är lärares yrkes-
kultur eller lärarkultur. I detta begrepp ingår både det gemensamma för alla eller 
de flesta lärare och det partikulära, som förankras i en lokal verklighet (Arfwed-
son 1994; Berg 1991). Lärare anses dels ha en generell, dels en kontextbunden 
yrkeskod. Den generella yrkeskoden påverkas i sin tur av kontextbundna skol-
koder (Berg 1991). Den generella yrkeskoden kan beskrivas som ”lärararbetets 
innersta kärna” (Berg 1990, 73). Den kallas också läraryrkets ethos, som kan 
beskrivas som de föreställningar och värderingar som är allmänt rådande bland 
lärare (Lortie 1975). Eftersom lärarna är de tongivande inom skolan och handhar 
skolans kärnverksamhet – undervisningen – torde kunskap om lärares yrkes-
kultur också ge rik kunskap om skolkulturen i stort, konstaterar Berg (1991). 
Aspekter som analyseras i studier av lärares yrkeskultur är bl.a. lärares sam-
verkan inom kollegiet och med eleverna, lärares planering samt inställning till 
förändringar. Enligt Berg (1991) rör sig lärares samverkan inom ett spektrum 
mellan individualism och samarbete, lärares planering mellan nuorientering och 
framförhållning, samt inställningen till förändringar inom spektret rigiditet och 
flexibilitet (jfr Lortie 1975). Arfwedson (1994) relaterar isoleringstematiken till 
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dels frågan om lärarnas upplevelse av isolering, dels frågan om samhällets krav 
och förväntningar. Skolan är inte en hierarkisk organisation, vilket innebär att 
lärarna är organisatoriskt sett jämlika och har en inbördes kunskap om varandras 
arbete och arbetsförhållanden. Samtidigt är frågan om isolering kopplad till de 
olika lärargruppernas olikartade arbetsmiljöer, som har att göra med skolans 
fysiska byggnader. Arfwedson ställer en intressant fråga angående isolerade 
lärare: ”Kanske har dessa lärargrupper i stället en bättre kontakt med samhället 
utanför skolan?” Hans svar är: ”Ingen vet, ingen har undersökt det” (Arfwedson 
1994, 101). Det är därtill fel att påstå att lärare generellt är mer isolerade än 
andra yrkesgrupper, påpekar Arfwedson, eftersom lärare har en kontinuerlig 
kontakt med eleverna.  
Lärare verkar ha ett behov av frihet i arbetet, samtidigt som de värdesätter både 
den generella kollegiala sammanhållningen och stödet från elevernas föräldrar 
(Hansén 1997). Enligt Clement och Vanderberghe (2000) behöver den enskilde 
lärarens individualitet och autonomi respekteras, samtidigt som lärarna delar 
med sig av erfarenheter och stöder varandra. Utbildningspolitiska intentioner 
med betoning på samarbete och undervisning som sker i lärarlag, kan stå i 
konflikt med lärarnas behov av att definiera sin egen pedagogiska syn och sin 
egen identitet. Intentionerna kan bära på dold styrning som innebär att den 
enskilde lärarens övertygelse, erfarenheter och målsättningar ifrågasätts (Fullan 
& Hargreaves 1996). Lärarforskning som inriktar sig på förändring tolkar emel-
lertid ofta enskilda lärares handlingar som uttryck för individualistiskt tänkande 
(Arfwedson 1994).  
Clement och Vanderberghe (2000) identifierar tre olika hållningar till utveckling 
hos lärare. En progressiv lärare kan beskrivas som flexibel och innovativ, som 
en som gärna vill lära sig nytt och utvecklas. Den reaktionära läraren säger sig 
trivas med sitt arbete, men upplever sig inte ha kontroll över arbetssituationen. I 
ett kollegium isolerar sig läraren ofta till sitt klassrumsarbete, uppskattar inte 
förändringar och känner inget behov av flexibilitet i arbetet. En konservativ 
lärare finns någonstans mellan dessa två profiler, han eller hon trivs med sitt 
arbete och upplever kontroll över arbetssituationen, men upplever inget behov av 
förändring. Läraren motsätter sig inte flexibilitet och innovationer, men strävar 
inte heller efter detta (Clement & Vanderberghe 2000). Enligt Fessler och Chris-
tensen (1992) varierar lärares engagemang i sitt arbete över tid. Lärares pro-
fessionella utveckling sammanhänger både med lärarens privata livsskeden och 
karriärens olika skeden (Fessler 1995). 
Arfwedson och Lundman (1984) noterar i sin studie att yrkeskoden hos den 
övriga skolpersonalen saknar beröringspunkter med lärares yrkeskod och att den 
övriga personalen inte har samma inflytande över skolkoden, som lärare har. De 
hävdar att den övriga personalens arbete i stället påverkas av generella yrkes-
koder, som inte är kontextbundna. I Arfwedsons och Lundmans studie upplevde 
exempelvis kökspersonalen att lärarna var distanserade och att ingendera 



25 

 

yrkesgruppen hade en inblick i den andras arbetsförhållanden.26 Detta betydde 
ändå inte att relationerna var dåliga.  
I Arfwedsons och Lundmans studie angav så gott som samtliga lärare att de 
trivdes med sitt arbete och med arbetsförhållandena, trots att lärarna också talade 
om missförhållanden och samarbetssvårigheter. Det verkar som om lärare är 
solidariska med sin skola. Solidariteten och trivseln kan vara ”tillkämpad och 
bräcklig”, menar författarna (1984, 124). De ifrågasätter om trivsel är ett 
meningsfullt begrepp i forskningssammanhang, eftersom det är mångtydigt och 
mångdimensionellt. De iakttog också var lärarna i studien förankrade sin trivsel 
och fann flera sådana områden. En skolförankrad trivsel relaterade till rela-
tionerna inom kollegiet och relationerna till eleverna, och påverkades också av 
relationerna till skolledningen. Trivseln kunde också vara områdesrelaterad och 
kontextuellt förankrad.  
Skolans struktur, d.v.s. hur utbildningen är uppbyggd och ordnad, påverkar lära-
res arbete. Yttre ramar som påverkar undervisningen är t.ex. ämnesindelningen, 
gruppindelningen och tidsramarna. Gruppstorleken påverkar både lärarens sam-
verkan med eleverna och elevernas samverkan inom gruppen (Hansén 1997; se 
vidare kapitel 3). En skolas ökade storlek sammanhänger med ökad uppgifts-
specialisering och ökat behov av koordinering och ledarskapsförmåga hos skol-
ledningen, samtidigt som lärarnas ömsesidiga beroende av varandra minskar 
(Berg 1981; jfr Salo 2002). Solstad (1997) konstaterar att det finns en stor varia-
tion ifråga om skolors engagemang i skolutveckling också bland skolor av 
samma storlek. En balans mellan förändring och stabilitet i de kollegiala relatio-
nerna verkar skapa de optimala förhållandena för samverkan och skolutveckling. 
Kollegier med god sammanhållning, en stödjande kultur och acceptans av nya 
infallsvinklar skapar den bästa möjligheten för skolutveckling i riktning mot en 
samhällsaktiv och lokalt förankrad skola (Solstad 1997, se vidare 3.3.2).  

2.2 Att förstå lärares arbete 
I förståelseinriktad forskning söks redskapen för att bygga förståelse bl.a. i språ-
ken och begreppen. De begrepp och teoretiska teman som här lyfts fram är lära-
res pedagogiska tänkande och praktiska yrkeskunnande, lärares yrkesidentitet 
och mål för sitt arbete, samt lärares yrkesetik och handlingsutrymme. 

                                                      
26 Förhållandena i Arfwedsons och Lundmans studie skiljer sig från de relationer inom 
personalen som beskrivs i de små skolorna i föreliggande studie, där personalen arbetar 
som ett team och köksan har en viktig roll som medfostrare (se vidare kapitel 6). 
Utgående från Arfwedsons och Lundmans (1984) beskrivningar av datamaterialet kan de 
skolor som berördes av deras undersökning kategoriseras som relativt stora skolor. 
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2.2.1 Lärares pedagogiska tänkande och praktiska yrkeskunnande 
Forskning kring lärares pedagogiska tänkande har rönt stort intresse sedan 
1970-talet (Kansanen, Tirri, Meri, Krokfors, Husu & Jyrhämä 2000). Forskare 
har intresserat sig för lärares reflektion och andra metakognitiva aspekter av 
lärares tänkande. Många forskare har också börjat utgå från biografiska perspek-
tiv. Biografier kan exempelvis ge svar på frågor som berör lärares karriärmöns-
ter eller hur utbildningspolitiska förändringar påverkar arbetet (Kelchtermans 
1994).  
Språket är ett socialt redskap som stöder individens utveckling inom en kultur 
(Cole 1998, jfr avsnitt 3.1). På liknande sätt är språket också en förmedlare och 
bärare av yrkesmässig kunskap. En yrkesgrupp behöver enligt Colnerud och 
Granström (2002, 46) ett gemensamt yrkesspråk som gör det möjligt att presen-
tera den egna yrkesvardagen, d.v.s. praktiken, i ”mentala modeller” eller ”teo-
retiska konstruktioner”. Med hjälp av språket kan man lyfta den egna praktiken 
till en metanivå. Colnerud och Granström (2002) använder en kartbildsmetafor: 

En kartbild av ett skogsområde är en mental representation av en del av naturen. 
Denna mentala eller teoretiska modell kan hjälpa skogsvandraren att inse viktiga 
aspekter av verkligheten och vara till hjälp vid vägval eller val av lägerplats. Varje 
mental representation är naturligtvis en förenkling av verkligheten, kartbilden kan 
inte ge information om exempelvis dofter och lukter i olika delar av skogen. Däremot 
kan den ge en sådan överblick att skogsvandraren kan förstå och orientera sig i verk-
ligheten. (Colnerud & Granström 2002, 44)  

Colnerud och Granström (2002) delar in lärares yrkesspråk i tre nivåer: en 
vardagsspråklig nivå som representerar den konkreta handlingsnivån, en bland-
nivå där både vardagsspråkliga och abstrakta uttryck blandas, samt en metanivå 
eller s.k. förklarande teoretisk nivå där lärarna ser och beskriver samband och 
helheter och relaterar arbetet till mål för eleverna. Yrkesspråket eller meta-
språket ”hjälper yrkesutövarna att göra teori av praktiken” (Colnerud & Gran-
ström 2002, 45). 
Också Kansanen m.fl. (2000, 23–24) utvecklar med utgångspunkt i bl.a. tysk 
didaktik en tredelad modell som beskriver lärares pedagogiska tänkande och 
handlande. Undervisningen äger rum på själva handlingsnivån (action level). På 
denna nivå sker en cyklisk process av preinteraktion, interaktion och post-
interaktion, så som förberedelse för undervisning, möte med elever och reflek-
tion. På den första tankenivån (the first thinking level) inordnas och analyseras 
uppfattningarna i sina inbördes relationer. På den andra tankenivån (the second 
thinking level) byggs ramarna för en potentiell metateori. Kansanen m.fl. menar 
att om lärare tillfrågas kan de förklara sitt handlande. Att fatta beslut kan i sig 
vara medvetet, men medvetenheten kan variera från tydligt motiverade val, till 
så gott som omedvetna val. Det är vanligt att det bakom denna urvalsprocess 
finns en personlig utgångspunkt, en ”personlig filosofi”. Denna kan vara medve-
ten, omedveten, eller enbart partiellt medveten, och grundar sig både på intuitivt 
och rationellt tänkande. (Kansanen m.fl. 2000.)  
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Zeichner (1994, 12–14, 18) ifrågasätter en för stark fokusering på lärares 
tänkande inom forskning och lärarutbildning. Han menar att ”the reflective prac-
tice movement” till och med kan minska lärares status om reflektion betonas 
enbart för reflektionens egen skull och lärare ges i uppdrag att reflektera kring 
hur makronivåns förändringsstrategier ska implementeras, utan att lärarna ges 
tillfälle att påverka strukturerna. Zeichner vill inte indela lärares tänkande i 
nivåer, utan talar i stället om fält eller domäner (domains) och ifrågasätter om 
dessa är hierarkiska i förhållande till varandra. Alla fält är lika viktiga, menar 
han, och det finns inte något som en icke reflekterande lärare. Han betonar också 
att lärares tänkande bör studeras i den historiska och kulturella kontexten. 
Utgående från studier av en enda lärares tänkande och handlingar inför Elbaz 
(1981; 1983) begreppet praktiskt yrkeskunnande, ”practical knowledge”, i lärar-
forskningen (min översättning).27 Elbaz (1983) konstaterar att lärares arbete är 
komplext och innefattar kännedom om eleverna och om undervisningsmetoder, 
om skolan och skolans omgivning, samt om vad som kan vara gångbart och 
fungera eller inte fungera i en viss miljö och situation. Detta kallar Elbaz (1983, 
5) erfarenhetsbaserad kunskap (experiental knowledge). Därtill tillkommer 
lärares teoretiska kunskap (theoretical knowledge) om ämnen, samt om elevers 
inlärning och utveckling. Lärares praktiska yrkeskunnande (practical know-
ledge) föds som ett möte mellan dessa former av kunskap och lärarens värde-
ringar och föreställningar i det sammanhang läraren arbetar. Enligt Elbaz formas 
lärares praktiska yrkeskunnande i relation till arbetssituationen. Även Arfwedson 
(1994, 105) betraktar lärares mål och teorier som erfarenhetsbaserade slutsatser i 
lärarpraktiken, snarare än som utgångspunkter för denna. Han anför att ”den 
praktiska kunskapen” formar lärarens tänkande och ger mening och samman-
hang åt de fortsatta erfarenheterna. Arfwedson beskriver lärarkunskapen som en 
kunskap av kombinatorisk karaktär.  
Man kan följaktligen förlikna lärares praktiska yrkeskunnande med den form av 
kunskap som Gustavsson (2000; 2004) benämner den praktiska klokheten, 
fronesis.28 Den praktiska klokheten innefattar en förmåga att i mellanmänskliga 
relationer arbeta för det goda och tillämpa olika former av kunskap på rätt sätt 
vid olika tillfällen. Fullan och Hargreaves (1996) i sin tur talar om praktisk vis-
het. 
Också Connelly och Clandinin (1999, 1) anför att lärare har ett personligt prak-
tiskt yrkeskunnande, ”personal practical knowledge”, en kunskap som bygger på 
                                                      
27 Elbaz (1983) ville förstå lärares arbete ur deras eget perspektiv, i opposition till en 
forskning som analyserade brister i lärares arbete och föreslog förbättringar. Hon utgick 
från att en lärare är en medveten aktör i sitt eget arbete. 
28Gustavsson (2004) beskriver utgående från Aristoteles tänkande episteme som 
vetenskaplig-teoretisk kunskap, techne som praktisk-produktiv kunskap, mimesis som 
konstnärlig kunskap och fronesis som praktisk klokhet. Olika former av kunskap 
behöver inte stå i motsatsförhållande till varandra, utan kan enligt Gustavsson betraktas 
som komplementära (se också avsnitt 3.2).  
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lärarens erfarenheter och är förankrad i nuet, i lärarens sinne och kropp, och i 
lärarens planer för framtiden. Lärares kunskap blir tydlig genom berättelser, 
genom ”storied life compositions” (Connelly & Clandinin 1999, 2). Dessa berät-
telser är både personliga och sociala. Berättelserna återger en individs personliga 
erfarenheter, men samtidigt speglar de den sociala miljö i vilken erfarenheterna 
uppstått (jfr Goodson 1996; Gudmundsdottir 2001; se vidare kapitel 5). 
Polanyi (1958/1978) beskriver ”personal knowledge”, personlig kunskap, som 
kunskap som kan vara både artikulerad och oartikulerad. Både små barn och djur 
har kunskap som de inte kan uttrycka. Det finns olika typer av lärande. Polanyi 
(1978, 74) beskriver bland annat det latenta lärandet som skapar kunskaps-
strukturer vilka omedvetet fungerar som stöd för nytt lärande. Polanyi myntar 
begreppet tyst kunskap, ”tacit knowledge”, som en beskrivning av den oartikule-
rade kunskapen. Mead (1976) å sin sida lyfter fram begreppet mening. Meningen 
kan vara både implicit eller explicit i en social handling, exempelvis i kommu-
nikation. Denna mening lyfts fram genom språket.  

Mening kan beskrivas, redogöras för, eller formuleras i termer av symboler eller 
språk på dess högsta och mest komplexa utvecklingsstadium (det stadium det når i 
människans erfarenhet), men språket lyfter bara fram ur den sociala processen en 
situation som logiskt och implicit redan finns där. (Mead 1976, 74) 

Lärares artikulering av sin arbetserfarenhet kan jämföras med Meads (1976, 112) 
beskrivning av kommunikation som något som inte bara är riktat till andra, utan 
indirekt också berör en själv och gör att ”individerna blir objekt för sig själva”. 
Utgående från Mead kan det konstateras att om man i sin reflektion enbart har 
sig själv som samtalspartner, till exempel i ett ensamt yrke, kommer man små-
ningom till en punkt då man behöver få formulera sina tankar och spegla dessa 
mot någon annan som har förståelse för situationen. ”Den här abstraktions-
processen kan inte fortgå i oändlighet. Man söker oundvikligen åhörare, man 
måste ösa ur sig för någon”, säger Mead (1976, 112).29  

2.2.2 Lärares yrkesidentitet och mål för sitt arbete 
Hur lärare utvecklar en professionell identitet eller yrkesidentitet har varit 
föremål för mycken forskning. Lärares professionella utveckling har inte enbart 
en teknisk dimension som berör kunskap och undervisningsförmåga, utan också 
en moralisk, en känslomässig och en politisk dimension (Kelchtermans & Ballet 
2002). Därtill har lärares identitetsutveckling också en filosofisk dimension 
(O’Connor 2008).  
Kelchtermans och Ballet (2002) studerar det s.k. mikropolitiska lärandet, det vill 
säga det lärande som sker då en lärare utvecklas i sin professionalitet. Med 

                                                      
29 Forskningsintervjuerna i denna studie fungerade som en möjlighet för lärarna att ref-
lektera över arbetet och sina erfarenheter. Flera lärare uttryckte sin uppskattning över 
detta. 
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mikropolitiska studier undersöks de strategier som individer använder för att 
uppnå de mål de önskar. För att förstå dessa processer måste man undersöka hur 
medlemmarna i en organisation tolkar dessa processer individuellt eller kollek-
tivt. ”More specifically it means looking at their choices, values, interests, 
motives as well as their individual career stories, intertwined as they are with the 
history of the school” (Kelchtermans & Ballet 2002, 756). Lärares professionella 
identitet utvecklas i samverkan med miljön och är sammankopplad med lärares 
personliga och yrkesrelaterade värderingar. Både värderingarna och identiteten 
kan dock variera över tid (Day, Eliot & Kington 2005; Kelchtermans & 
Vandenberghe 1994). Lärare upplever sig sårbara om deras professionella iden-
titet eller integritet är ifrågasatt (Kelchtermans 1996; 2005; jfr Korpinen 1998a).  
Lärares engagemang (commitment) i sitt arbete är en nyckel till att förstå 
framgångsrikt lärararbete. Engagemang är en del av lärares identitet och kan 
variera mellan lärare, ävensom över tid (Day, Eliot & Kington 2005; Fessler 
1995). Att vara lärare är ett moraliskt hantverk, ”a moral craft”. Arbetet bärs av 
det som lärarna värderar högt i sitt arbete, sådant som de eftersträvar och vill 
uppnå med arbetet (Fullan & Hargreaves 1996, 19). Trots att lärares arbete i 
grunden är ett moraliskt arbete har en stor del av forskningen om lärare tidigare 
främst intresserat sig för de kognitiva aspekterna av lärares tänkande. Det har 
varit svårt att finna redskap för att studera och beskriva den moraliska sidan av 
lärarskapet, den som i grunden handlar om att lärare bryr sig om sina elever och 
om relationen mellan lärare och elev (Elbaz 1992, 421). Den etiska och 
affektiva dimensionen av lärares arbete är det som ger många lärare motivation 
och engagemang (O’Connor 2008). Lärarna som individer och deras 
professionella yrkesroll kan inte särskiljas. Medkänsla och personligt engage-
mang är svåra att mäta genom utvärderingar av skolors och lärares effektivitet, 
men de affektiva dimensionerna utgör själva kärnan i lärarskapet (jfr Noddings 
2001). 
Fullan och Hargreaves (1996, 18) argumenterar för att lärare behöver förstås 
utgående från de mål och pedagogiska intentioner (purpose) lärarna har i sitt 
arbete. Intentionerna behöver därtill kontextualiseras i samhällsverkligheten runt 
skolan, undervisningskulturen och de kollegiala relationerna, samt relateras till 
vem läraren är som individ. Lärare måste oupphörligen reflektera kring mål, 
eftersom de arbetar i spänningsfältet mellan mål som berör eleven som individ 
och mål som har att göra med utbildningsinstitutionens uppgift och ”kunskaps-
maximering” (Arfwedson 1994, 103). Lärarna bär föreställningar om vad som 
gör eleverna gott och vad som kan skada dem (Fullan & Hargreaves 1996). Om 
förändringar som införs i skolan ignorerar lärares målsättningar och syften kan 
det skapa motstånd inom lärarkåren, vilket ofta tolkas som att lärare har bris-
tande kompetens, rädsla för förändringar eller osäkerhet inför att samarbeta med 
andra. Problem som berör förändringar förenklas till att vara lärarproblem, trots 
att problemen i grunden härrör sig från oklarheter ifråga om de grundläggande 
syftena med en förändring. Lärare utvärderar aviserade förändringar i förhål-
lande till sin egen praktik och elevernas behov (Fullan & Hargreaves 1996).  
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What matters here is not just whether the particular model is valid or not, but how it 
connects to a teacher’s overall sense of purpose in the particular situation in which he 
or she is working. (Fullan & Hargreaves 1996, 21) 

Att vara lärare har av tradition inneburit att arbeta självständigt och isolerat. Det 
kan vara en av orsakerna till att lärares tankar om målen i sitt yrkesutövande inte 
alltid blivit uttalade och tydliggjorda (Fullan & Hargreaves 1996; jfr Colnerud & 
Granström 2002). Det är å ena sidan viktigt att konfrontera lärare med utma-
ningen att utveckla en ökad medvetenhet om mål och pedagogiska utvecklings-
möjligheter. Samtidigt är det å andra sidan viktigt att inte ringakta den kunskap 
lärare har, utan bygga vidare från det existerande yrkeskunnandet. Det finns för-
delar med att lärare måste ifrågasätta sin egen praktik, men samtidigt finns det 
en risk för att man förlorar något av det goda och värdefulla som redan finns. 
Både forskare och utbildningspolitiska ledare som vill utveckla skolan behöver 
lära av och bygga vidare från den praktiska visdom som lärare bär: ”learn from 
and build on the practical wisdom of teachers” (Fullan & Hargreaves 1996, 21). 
Forskning och lärararbete behöver stöda varandra och vara en respektfull två-
vägskommunikation. Inlärning sker inte bara i en riktning, utan är alltid ömse-
sidig (jfr Goodson 1996).  
Lärare får sin arbetstillfredsställelse av i första hand andra saker än lönen, om 
den är över en viss miniminivå. Det som motiverar lärarna i deras arbete är rela-
tionen till eleverna, arbetet tillsammans med dem och glädjen över deras fram-
steg, det som Lortie kallar ”the psychic rewards of teaching” (Fullan & Har-
greaves 1996, 22; Lortie 1975, 101). Också Noddings (2001, 100) beskriver 
samma sak – lärarna gläds över ”the responsive grin, a spark in the student’s 
eye, a spurt of growth”. Utan sådana tecken på framsteg hos eleverna blir lärarna 
utmattade och utbrända, menar Noddings.  
Omsorg är en drivkraft i lärares arbete: ”It is, in many respects, the commitment 
to the ethic of care which brings many teachers to elementary teaching in the 
first place”, säger Fullan och Hargreaves (1996, 22). Noddings (2001) skriver 
om ”the caring teacher”. ”Caring”30 är eller borde inte vara något som är exklu-
sivt för kvinnodominerade branscher. Omsorg handlar om interaktion. Det hand-
lar om en relation som innefattar inte bara den som visar omsorg, ”the carer” (i 
detta fall läraren), utan också en respons från den man bär omsorg om, ”the 
cared-for” (i detta fall eleven). Noddings kopplar begreppet omsorg till en 
relation som inkluderar både två parter och en situation. Om något i omsorgen 
inte fungerar kan det enligt ett sådant betraktelsesätt härledas till någondera 
parten eller till situationen. Lärares arbete måste förstås och analyseras i ett kon-
textuellt perspektiv. För lärare innebär omsorg minst tre aspekter samtidigt. Det 
handlar om ett långtidsperspektiv, om att ha omsorg om flera personer samtidigt 
och om omsorg i konflikt med andra legitima krav och förväntningar. Omsorg är 

                                                      
30 Caring innebär att vårda, bry sig om, visa omsorg, ta hand om. Jag använder i huvud-
sak begreppet omsorg. 
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inte en allmänt vänlig attityd som har överseende med dåligt uppförande och 
låga prestationer av önskan att få eleven att må bra, utan omsorg innebär att vilja 
det bästa för någon och att hjälpa honom eller henne att växa. Omsorg som 
interaktion gör att båda parterna växer, både läraren och eleven, och förutsätter 
hos läraren en strävan att kontinuerligt utvecklas för att kunna möta elevernas 
behov väl (Noddings 2001).  
Både inom sjukvård och undervisning finns konflikter mellan att visa omsorg 
och vara professionell. Att vårda och bry sig om innebär att stå någon nära, 
medan professionalitet har ansetts betyda att man är distanserad och kommu-
nicerar med ett yrkesspråk och fackspråk som enbart införstådda kan förstå. För 
lärare som bryr sig, ”caring teachers”, innebär det ett dilemma att det finns ett 
yttre krav att alla elever ska lära sig samma sak. Alla barn behöver tillägna sig 
vissa färdigheter, men många lärare anser att barn inte bara tillägnar sig färdig-
heter i olika takt, utan också måste få utrymme att erövra olika intresseområden 
utöver dessa färdigheter. Barn har därtill en utsatt position i förhållande till sina 
vårdare, påpekar Noddings. Varje handling som påstås vara för barnets bästa 
måste bygga på barnets respons. En lärare med omsorg kan definieras som en 
lärare som återkommande kan skapa förtroendefulla relationer, inte som en som 
har vissa särskilda egenskaper. Miljön (the setting) som läraren arbetar i, gör det 
mer eller mindre sannolikt att läraren klarar av att skapa sådana förtroendefulla 
relationer eller inte (Noddings 2001, 103). Samtalet är en av grunderna för goda 
relationer. Eleverna gynnas av att relationerna mellan lärarna och föräldrarna är 
öppna och förtroendefulla. Det behöver finnas möjligheter att möta behov som 
uppstår. (Noddings 2001.) 
I lärares arbete ingår en etisk dimension (jfr Elbaz 1992; Fullan & Hargreaves 
1996; Noddings 2001).31 Få har så talrika valsituationer som berör andra männi-
skor som pedagogen (Rørvik 1991). Då tydliga föreskrifter saknas måste yrkes-
utövaren självständigt ta ställning.32 En lärare behöver reflektera kring sina 
grundläggande värderingar ifråga om samhället, människan och skolans uppgift 
(Berg 1981). I grunden handlar det om en reflektion kring vad som är gott eller 
ont. Østern (1997) relaterar resonemanget till den filosofiska frågan om vad som 
är det goda livet (se t.ex. Gustavsson 2000; Leinonen 2004; Pitkänen 1996) och 
anför att man behöver ha en uppfattning om vad som är ett gott liv för att skapa 
mening och kunna göra värdeprioriteringar.  

                                                      
31 Framställningen om lärares yrkesetik och handlingsutrymme har till vissa delar ingått i 
en artikel (Karlberg-Granlund 2004a). 
32 Hur yrkesetiska regler för lärare ska se ut diskuteras kontinuerligt. I Finland utgav 
lärarnas fackförbund år 1998 en skrift om lärares etiska principer (Finlands Svenska 
Lärarförbund; Tirri 2002). Principerna bygger på de centrala grundvärderingarna män-
niskovärde, sanning, rättvisa och frihet. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
är en central utgångspunkt. Yrkesetiska principer ger inte konkreta svar på de frågor som 
lärare ställs inför, utan deras funktion är att påminna läraren om idealen som eftersträvas 
(Tirri 2002). 
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Berg (1981, 116) beskriver ”lärares professionella yrkesutövande” som ”själv-
ständiga handlingar inom givna gränser utifrån ett reflekterat förhållningssätt till 
de intentioner som samhället vill förverkliga genom skolan”. Arbetet i skolan 
sker inom ett ”frirum”, ett område vars yttre gränser definieras av de officiella 
styrdokumenten och inre gränser definieras av kulturen och värderingarna i den 
enskilda skolan. I mellanrummet mellan dessa gränser kan det finnas ett 
handlingsutrymme som är outnyttjat. Enligt Berg (1986) kan läraren själv-
ständigt utforska arbetets möjligheter och begränsningar genom läroplansanalys, 
analys av den statliga och kommunala regleringen och genom utvecklingsarbete. 
Kunskap om yttre gränser ger färdriktningen och kunskap om inre gränser ger 
kunskap om nuläget, vilket skapar möjligheter för att det optimala handlings-
utrymmet ska kunna upptäckas och erövras. (Berg 1981; 1986; 1991.) 
Rørvik (1991, 15) definierar det etiska handlingsutrymmet som avståndet mellan 
det som samhället har bestämt och det som är institutionellt möjligt. Det är ett 
område där läraren inte kan basera sitt arbete på vad andra har bestämt, eller bara 
delvis kan göra det. Frågor som berör arbetsvillkor, målsättningar, värde-
prioriteringar, en institutions funktion, resursanvändning och kompetensfrågor 
har tydliga etiska inslag. Läraren möter frågor om vad som är rätt och fel som 
han eller hon måste reflektera över och ta ställning till, samt handla under ett 
personligt ansvar. Inom fältet med hårda värden är handlingsutrymmet relativt 
klart definierat (t.ex. ifråga om ämneskunskap, ekonomiska och materiella 
villkor). Handlingsutrymmet är som minst där arbetet är mest reglerat och styrt. 
Ifråga om mjuka värden är det etiska handlingsutrymmet större och mer diffust. 
Det går relativt enkelt att specificera uppgifterna och kontrollera resultaten inom 
specifika ämnen, men det är svårare att specificera uppgifter och kontrollera 
arbete som berör mjuka värden som trivsel, mental hälsa och identitets-
utveckling. Dessa frågor innebär ett stort handlingsutrymme där läraren måste 
värdera framstegen utgående från professionella och etiska värderingar. (Rørvik 
1991.) 
Hur arbetet i den enskilda skolan slutligen utformas beror både på läraren och de 
yttre och inre ramar som begränsar och möjliggör arbetet. Lärarna har ett visst 
mått av frihet att själva utforma sitt arbete inom sitt frirum eller handlings-
utrymme (Berg 1981; 1986; Rørvik 1991). Skolan präglas av inbyggda konflik-
ter som har sitt ursprung i frågor som berör skolans uppgift och funktion, men 
det finns goda möjligheter för lärare och skolpersonal att påverka och inom vissa 
gränser självständigt utforma sin arbetssituation (Berg 1986).  

2.2.3 Lärares arbete i byskola  
Lärares pedagogiska tänkande och praktiska yrkeskunnande utvecklas i en 
växelverkan med den kontext lärarna arbetar i (Elbaz 1981; 1983; Fullan & 
Hargreaves 1996). De små skolorna kan sägas ha en särskild skolkultur (Bell & 
Sigsworth 1987; Kalaoja 1988b; Kalaoja & Pietarinen 2001; Kimonen & 
Nevalainen 2005; Vulliamy, Kimonen, Nevalainen & Webb 1997). De små 
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skolorna på landsbygden präglas av en familjär atmosfär och informella 
relationer inom personalen och mellan lärare och elever. Skolorna har ett nära 
samarbete med lokalsamhället. Rutinerna och samverkansformerna är mindre 
formella än i större skolor (Bell & Sigsworth 1987; Vulliamy m.fl. 1997). Det 
finns dock inte mycket forskning om de informella relationerna och lärar-
kulturen i små skolor, säger Bell och Sigsworth. De noterar, förutom att kulturen 
bland personalen kännetecknas av närhet och informellt samarbete, också att den 
övriga personalen i de små skolorna ofta bor i det område som skolan betjänar, 
vilket skapar en naturlig kontakt mellan skolan och lokalsamhället. En annan 
aspekt de iakttar är minskat behov av lärarkontroll av eleverna, på grund av att 
läraren känner eleverna så väl och eleverna även hjälper varandra sinsemellan. 
En liten skola är mindre styrd av formella regler än en stor (Bell & Sigsworth 
1987).  
Lärares arbete i små skolor präglas av både ansvar och frihet (Nykänen & 
Väkeväinen 1998). Den enskilda läraren har ett stort ansvar för skolans utveck-
ling och arbetet som helhet (Kalaoja 1988b; 1991; Korpinen 1998a; 1998b). I en 
större skola kan flera lärare dela på arbetsbördan utgående från vars och ens 
särskilda kompetens. Byskollärares arbete karaktäriseras av ensamhet och 
autonomi (Kalaoja 1991; Korpinen 1998a). Byskolläraren behöver därför ha en 
god självkänsla och förmåga att klara av osäkerhet. Att knyta samarbets-
kontakter med kolleger och andra är viktigt. Kreativitet och problemlösnings-
förmåga är andra egenskaper som är i nyckelposition (Korpinen 1998a). Efter-
som många glesbygdslärare är relativt ensamma och isolerade är det därtill av 
stor betydelse att lärare i byskolor får tillfälle till kontinuerlig fortbildning 
(Kalaoja 1991; 1988b; jfr Lindgrén 1996b). Fortbildningen behöver möta 
lärarnas behov och inte enbart utgå från de stora skolornas realiteter (Kimonen 
& Nevalainen 2005).  
Kraven på lärarens mångsidighet och kunnande ökar i en liten skola (Kalaoja 
1988b; 1990a; 1991; Lindgrén 1996b; Nykänen & Väkeväinen 1998; Veenman 
1997). Kalaoja (1990a, 107) anför att en liten skola ändå kan kallas en idealisk 
pedagogisk miljö. Undervisning i sammansatt klass ställer stora krav, men 
arbetssituationen underlättas av att det finns ett förhållandevis lågt elevantal i 
klassen (jfr Vähämäki 1982; se även avsnitt 3.3.1). Fördelar i arbetet är att 
lärarna lär känna sina elever, deras föräldrar och det omgivande samhället väl, 
att byskolan är en lugn och trygg arbetsmiljö, och att arbetet är självständigt och 
flexibelt (Kalaoja 1991). Arbetets mångsidighet kan vara givande, men det kan 
också innebära en belastning. Lärarna upplever tidsbrist, de har ett stort ansvar 
och mycket arbete även utöver den egentliga undervisningen. Läraren kan 
uppleva otillräcklighet då han eller hon skall handha de flesta läroämnen ensam. 
I små skolor är det särskilt viktigt att få behöriga lärare, eftersom den enskilda 
läraren har ett stort ansvar för helheten. Kalaoja (1991) anser att detta borde 
beaktas redan under lärarutbildningen. Också stödformer som mentorskap kunde 
vara viktigt för lärare som arbetar på landsbygden (jfr Yarrow m.fl. 1999). I ett 
litet kollegium är det viktigt att lärarnas inbördes samarbete fungerar. Lärarnas 
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samarbete smittar av sig på kulturen i skolan som helhet (Korpinen 1998a). 
Trivseln i arbetet gynnas av att personalen arbetar för gemensamma mål och av 
att kommunikationen fungerar (Iso-Tryykäri 2000; Sairanen 2001). 
Vulliamy, Kimonen, Nevalainen och Webb (1997) konstaterar att kulturen och 
värderingarna i små skolor präglas av stabilitet. De menar att det därmed finns 
en risk att små skolor inte implementerar utbildningsförändringar lika snabbt 
som större skolor och att undervisningen förblir oförändrad trots läroplans-
förändringar (jfr Kimonen & Nevalainen 2005). Andra forskare menar däremot 
att små skolor kan vara föregångare inom skolutveckling (Bell & Sigsworth 
1987; Iso-Tryykäri 2000; Korpinen 1998b; Purokuru 1997). Sigsworth (1992) 
anför att ett litet kollegium med bara två till tre lärare har en fördel framom ett 
större kollegium, genom att lärare i små skolor har goda möjligheter att både 
reflektera över arbetet och förändra det. Genom samarbetsnätverk med liknande 
skolor kan lärare finna forum för pedagogisk utveckling.  
Arbete i sammansatt klass verkar stimulera lärare till att utveckla sin under-
visning pedagogiskt, konstaterar Vähämäki (1982). Bell och Sigsworth (1987) 
menar också att den enskilda lärarens stora ansvar för både elevernas 
undervisning och för skolans utveckling som helhet gör att läraren stimuleras att 
delta i fortbildning och utveckla sitt arbete. Att läraren handhar samma elever 
flera år medför att läraren inte kan upprepa sig och använda samma material 
(Bell & Sigsworth 1997). Därtill har läraren i en liten skola en god möjlighet att 
utveckla specialområden (Korpinen 1998b). 
På landsbygden är skolan en viktig samlingspunkt. Skolan är en naturlig del av 
livet i byn (Bell & Sigsworth 1987; Kalaoja 1988a; Kimonen & Nevalainen 
2005; Pirhonen 1993; Vulliamy, m.fl. 1997). Läraren uppfattas ofta som en 
resursperson i lokalsamhället. Detta är något som många nyutbildade lärare är 
oförberedda inför (Iso-Tryykäri 2000; Kalaoja 1991). Samarbetet med lokalsam-
hället är viktigt också för skolan. Verksamheten i bygden kan vara en tillgång 
för en liten skola (Purokuru 1997). Alla vuxna som på något sätt involveras i 
skolan är viktiga och kan engageras som experter inom sina specialområden. 
Stödet från det omgivande samhället och från föräldrarna och barnen är 
betydelsefullt för byskollärarna (Korpinen 1998a; jfr Yarrow m.fl 1999). Att 
lärarna känner sig välkomna i byasamhället är viktigt för deras trivsel (Yarrow 
m.fl. 1999).  
De ekonomiska åtstramningarna inom utbildningssektorn riskerar att begränsa 
lärarnas utvecklingskapacitet. Många lärare upplever att tiden inte räcker till för 
utveckling (Kohonen & Kaikkonen 1998). Ett hot om skolans förestående 
indragning kan ha en negativ inverkan på byskollärarnas självkänsla och 
arbetsmotivation, befarar Korpinen (1998a), Hietala och Kämäräinen (1998), 
samt Nykänen och Väkeväinen (1998). De pekar på att lärarna behöver få arbets-
ro för att kunna skapa en trygg inlärningsmiljö för eleverna.  
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Enligt Mattila och Pantsu (2005) påverkar en skolindragning lärare olika 
beroende på hur länge läraren arbetat i skolan, hurdant samarbetet är mellan 
skolan och byn, samt beroende av hur snabbt indragningsprocessen fortskridit. 
Både lärare, elever och bybor upplever en skolindragning som en personlig 
förlust (Mattila & Pantsu 2005). Trots indragningshot och sparåtgärder trivs 
byskollärarna i sitt arbete (Iso-Tryykäri 2000; Nykänen & Väkeväinen 1998; 
Räty m.fl. 1997). Om man betraktar lärarnas och elevernas trivsel bör de små 
skolenheterna och skolnätet i glesbygden bevaras, anser Räty, Snellman, Kontio 
och Kähkönen (1997, 433). 

2.3 Konklusioner 
Framställningen i detta kapitel inleddes med att fördjupa vad jag i denna avhand-
ling menar med att förstå kultur (avsnitt 2.1). Analysen av byskolans kulturella 
innebörd rör sig både på en lokal nivå där kultur betraktas som kulturgemenskap 
och på en övergripande samhällsnivå där värderingar är i fokus. Centrala 
begrepp för att förstå byskolans kultur är skolkultur, lärares yrkeskultur och 
kulturbundet tänkande. Kultur kan identifieras och synliggöras genom analys av 
tanke- och handlingsmönster. Enligt Lippmann (1966) bärs kulturen ofta av 
människor som är alltför upptagna för att formulera sitt tänkande i ord. 
Forskningsintervjuer med lärare är ägnade att erbjuda möjlighet för reflektion 
och artikulering av en s.k. tyst kunskap (se vidare kapitel 6). Analysen av 
debattinlägg i tidningar samt styrdokument synliggör i sin tur omvärldens tolk-
ningar av byskolans kulturella och samhälleliga innebörd (se kapitel 7).  
I avhandlingens intention att förstå de små byskolornas pedagogiska betingelser 
betraktas lärarna som nyckelpersoner för att uppnå denna förståelse. Lärares 
pedagogiska tänkande och praktiska yrkeskunnande utvecklas i växelverkan med 
det sammanhang där lärarna arbetar och är kontextuellt förankrat (Elbaz 1981; 
1983; jfr Connelly & Clandinin 1999; Goodson 1996; jfr avsnitt 2.2). Genom att 
lärare berättar om sitt arbete kan en förståelse nås för vad lärare upplever viktigt 
i arbetet och viktigt i relation till eleverna, med andra ord en förståelse av lärares 
pedagogiska intentioner och mål. Lärares berättelser kan betraktas som 
variationer av en större kulturbunden berättelse, samtidigt som varje berättelse är 
unik (jfr Gudmundsdottir 2001). Även lärares yrkesidentitet utvecklas i sam-
verkan med miljön och är kopplad till personliga och yrkesrelaterade värde-
ringar, som dock kan variera över tid (se Day m.fl. 2005; Kelchtermans & 
Vandenberghe 1994; jfr Fessler 1995).  
Till lärararbetets etiska och moraliska dimensioner hör pedagogiskt engagemang 
och omsorg som bygger på interaktion. En lärare med omsorg är en som åter-
kommande kan skapa förtroendefulla relationer (Noddings 2001). Skolmiljön 
gör det mer eller mindre sannolikt att läraren klarar av att skapa sådana förtroen-
defulla relationer. En konklusion är att förutsättningarna för goda pedagogiska 
relationer kan antas sammanhänga bl.a. med vilket handlingsutrymme elever och 
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lärare har i skolan och i skolans lokala miljö. Handlingsutrymmet beror av både 
yttre och inre faktorer. De yttre faktorerna kan beskrivas som strukturer och 
organisatoriska ramar formade och skapade av människor under påverkan av 
kultur och värderingar (hur utbildningen är uppbyggd och ordnad). Utgående 
från Arfwedson och Lundman (1984), Berg (1981, 1986, 1991), samt Fullan och 
Hargreaves (1996) vill jag i denna studie för beskrivningen av de inre faktorerna 
instrumentalisera ett begrepp kallat skolans inre kontextuella ramar (hur under-
visningskontexten är sammansatt). De inre kontextuella ramarna består av de 
begränsningar och möjligheter som är kopplade till den specifika skolans unika, 
men samtidigt föränderliga, kontext. Dessa inre kontextuella ramar är kopplade 
till plats, kultur och historia och har en konkret dimension ifråga om elev-
material (jfr Brunell 2002). Skolors placering och geografiska närhet till hem-
men påverkar bl.a. skolkulturen och samverkansformerna i och utanför skolan 
(jfr Arfwedson & Lundman 1984, se vidare avsnitt 3.3). Små skolor på lands-
bygden präglas enligt internationell och nationell forskning bl.a. av en familjär 
atmosfär och möjligheten till informella kontakter mellan hem och skola.  
I följande kapitel presenteras teoretiska perspektiv på elevens utveckling och 
inlärning, samt olika synsätt på hur utbildningens strukturer och ramar påverkar 
denna. 
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3 Teoretiska perspektiv på individens 
utveckling och skolan  

I detta kapitel introduceras referensramar för förståelsen av individens utveck-
ling och skolan. Det första avsnittet presenterar individens utveckling som något 
som sker i ett kulturförankrat sammanhang och bygger på relationer. I det andra 
avsnittet presenteras en syn på skolan som en plats för meningsfullt växande och 
lärande i nuet. Det tredje avsnittet analyserar förhållandet mellan hur utbild-
ningen är uppbyggd och ordnad och den verksamhet som är möjlig i skolan, med 
andra ord förhållandet mellan utbildningens strukturer och pedagogikens 
möjligheter. Till pedagogikens möjligheter kopplas frågor om skol- och grupp-
formers inverkan på kultur och social samverkan, på relationer och lärande, 
samt på samverkan mellan barnets närmiljöer; frågor om inlärningspsykolo-
giska implikationer och lokal kunskap; samt frågor om skolans fysiska plats och 
tillgänglighet.  

3.1 Utveckling i ett socialt och kulturellt 
sammanhang 

Som en inledande referensram för förståelsen av individens utveckling och 
skolan fördjupas tre synsätt som alla betonar kontextens betydelse, nämligen 
kulturpsykologiskt, miljöekologiskt och relationellt tänkande. 

Kulturpsykologiskt tänkande 
Enligt en kulturhistorisk och kulturpsykologisk referensram är människans 
personliga utveckling något som sker i ett sammanhang och i relationer till andra 
(Bruner 2002; Cole 1998).33 Olika former av inlärning, både informell och 
formell, behöver studeras som delar av en helhet, där konkreta subjekt med spe-
cifika mål och instrument, handlar i en historisk och bestämd kontext (Enge-
ström 1987). Cole (1998, 135) använder begreppet kontext både i betydelsen det 
som omger något och i betydelsen av att helheten är som en väv där allt hänger 

                                                      
33 Både Bruner (2002) och Cole (1998) kallar detta synsätt för kulturpsykologi. 
Gudmundsdottir (2000, 32) däremot kallar teorin kulturell-historisk aktivitetsteori och 
utgår då från ett skandinaviskt perspektiv initierat av Engeström (1987, 1996). Begrep-
pen kulturell-historisk, sociohistorisk, sociokulturell och kulturell-psykologisk teori 
refererar enligt Gudmundsdottir till samma grundsyn – vilket begrepp man använder 
beror på vad man önskar betona. Det finns flera olika inriktningar inom detta tänkande, 
både i rysk tradition och i västvärlden (Gudmundsdottir 2000).  
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samman (jfr Bronfenbrenner 1979).34 Människans psykologiska processer 
utvecklas genom en kulturellt medierad aktivitet.35 Kulturförmedling sker både 
genom artefakter och genom människor, som en sammanblandning. Inte bara 
fysiska ting utan också språket betraktas som en kulturbärare. Språket är verk-
tyget framom andra. Varken föremål eller handlingar existerar i isolering. De är 
sammanvävda i en social väv. Hur individen formas genom kulturen och också 
formar denna, kan förklaras som att människan ingår i flera sammanvävda ”värl-
dar” (Cole 1998).36 
Föremål är både immateriella och materiella. Det materiella är bärare av det 
syfte som föremålet en gång skapats för. Föremålet förmedlar detta syfte och 
också interaktionen som det varit en del av. Ett föremål är mer än bara den 
fysiska formen. Föremålet är sammankopplat med den idé som ursprungligen låg 
som grund för ett objekts eller en institutions existens (Cole 1998; jfr Berg 
2003). Bliss och Säljö beskriver fysiska artefakter som ”materialiserade former 
av tänkande och språk”. I artefakterna finns människans idéer inbyggda så att de 
kan fungera som resurser i den sociala samverkan (Säljö 2003, 234). 
”Enculturation” innebär att den unga individen införlivas i en värld skapad av 
tidigare generationer (Cole 1998, 109). Nya generationer formas av vad tidigare 
generationer gjort. Erfarenheter skapas inte i ett vakuum, utan källor utanför 
individen gör att erfarenheter föds (Dewey 1938; jfr 1997). Ting och språk får 
mening genom gemensamma erfarenheter. Detta kulturförmedlande är historia i 
nuet, ”history in the present” (Cole 1998, 110). De dagliga aktiviteterna åter-
speglar både andliga och materiella värden i relation till tidigare generationers 
aktiviteter. Alla handlingar, och även redskap och föremål, är i grunden sociala. 
(Cole 1998.) 
Enligt Vygotsky (1978, 27) utvecklas tänkande först interpersonellt, mellan 
individen och andra, och sedan intrapersonellt, inom individen. Alla högre 
mentala funktioner som abstrakt tänkande, språk, logiskt minne, praktisk intel-
ligens och selektivitet har enligt detta synsätt sitt ursprung i individens inter-
aktion med andra människor. Goda utvecklingsmiljöer och skolor kunde enligt 
Cole (1998) skapas utgående från Vygotskys tänkande om barnets zon för 
proximal utveckling.37 Denna zon är ett dynamiskt område där barnet utvecklas 
                                                      
34 Begreppet kontext kommer ursprungligen från latinets ”contexere” som betyder att 
väva samman (Cole 1998). 
35 Mediera kan förstås som att förmedla något indirekt eller instrumentellt (Vygotsky 
1978, 26). Jag använder vid sidan av begreppet mediera också begreppen förmedla och 
kulturförmedlare samt bära och kulturbärare. 
36 Cole (1998) utgår i sin framställning bl.a. från pragmatismen med Mead och Dewey 
som förgrundsgestalter. De betraktade kunskap som något som växer fram i ”de dagliga, 
kulturellt organiserade, historiskt framväxande aktiviteterna inom en social grupp” (Cole 
1998, 35, min övers.).  
37 Vygotskys begrepp the zone of proximal development kan förstås som avståndet 
mellan det som ett barn klarar på egen hand och det som ett barn klarar med stöd av en 
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och tillägnar sig kulturella färdigheter genom problemlösning tillsammans med 
andra som hunnit längre i utvecklingen (Gudmundsdottir 2000; Vygotsky 1978).  

Miljöekologiskt tänkande 
Också den miljöekologiska inriktningen inom psykologin betonar vikten av att 
studera människan i hennes sammanhang. Bronfenbrenner (1979) utvecklade en 
ekologisk miljömodell som en motreaktion på en forskning som handlade om 
studiet av ”the strange behavior of children in strange situations” (Bronfen-
brenner 1979, 19; Bronfenbrenner & Morris 1998, 994). Bronfenbrenners 
systemteoretiska perspektiv skissar upp olika nivåer som alla på olika sätt påver-
kar det som sker på mikronivån.38 Fokus i hans modell läggs vid barnet. 
Bronfenbrenner menar att individens utveckling sker i samspel med miljön och 
att ett barn hör inte bara till en enda miljö, utan till flera. Barnets utveckling 
påverkas av varje miljö, men också av hur dessa samspelar. Miljöerna betraktas 
som ett sammanhängande system, där den ena nivån ryms inuti den andra, 
ungefär som ryska dockor. Detta system kallar Bronfenbrenner en ekologisk 
miljömodell. (Bronfenbrenner 1979; Imsen 1988; jfr Cole 1998, 135.) 
I den ekologiska miljömodellens innersta cirkel finns individen och hans eller 
hennes omedelbara närmiljöer, så som familjen, grannskapet, skolan och kamrat-
gruppen. Detta betecknas mikronivå. Nästa cirkel, mesonivån, utgörs av rela-
tionerna mellan närmiljöerna. De olika sammanhangens kapacitet att fungera 
som goda utvecklingsmiljöer beror på om det existerar social interaktion mellan 
miljöerna och på hurdan denna interaktion är. Bronfenbrenner hävdar att rela-
tionerna mellan närmiljöerna kan vara lika betydelsefulla för ett barns utveckling 
som händelserna inom en enskild närmiljö. Som exempel nämner han att ett 
barns läsinlärning i första årskursen inte bara beror på hur eleven undervisas, 
utan också beror på hurdana relationer det finns mellan hemmet och skolan. 
Följande nivå av miljömodellen, exonivån, består av formella och informella 
samhällsinstitutioner i den lokala miljön. Inom den yttersta nivån av miljö-

                                                                                                                                   
vuxen eller i samarbete med kamrater som kommit längre i utvecklingen (Vygotsky 
1978, 86), eller som ”förhållandet mellan den faktiska utvecklingsnivån och den poten-
tiella” (Lindqvist 1999, 277). 
38 Också andra skolforskare indelar människans omständigheter i olika nivåer, men 
använder sig av andra begrepp än Bronfenbrenner (t.ex. Arfwedson och Lundman 1984, 
Berg 1985, Arfwedson 1994 och Ström 1999). Gemensamt för ett systemteoretiskt tänk-
ande är att ett sammanhang uppfattas som ”ett system uppbyggt av många delsystem. 
Dessa delsystem interagerar med och står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till var-
andra” (Ström 1999, 10). Ett systemteoretiskt tänkande i skolforskning är emellertid inte 
oproblematiskt, påpekar Ström. Enligt systemteoretiskt tänkande anpassar sig nämligen 
delarna i ett system efter förändringar och strävar efter jämvikt. Men skolan kan inte fritt 
anpassa sig efter förändringar, eftersom skolan regleras av samhället via lagstiftningen. 
Ett systemteoretiskt perspektiv beaktar inte alltid tillräckligt de yttre ramar och verkliga 
arbetsvillkor som reglerar skolorganisationens funktion, menar Ström (1999).   
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modellen, makronivån, finns formella och informella institutioner på samhälls-
nivå, så som ekonomiskt system, socialvård och utbildningspolitik. Till makro-
nivån hör övergripande värderingar, samt kulturella och subkulturella mönster 
(Bronfenbrenner 1979; jfr Andersson 1982; 1986; Ertesvåg & Bø 2006; Imsen 
1988; 1999.) 
På senare år har Bronfenbrenner modifierat och utvecklat den ekologiska miljö-
modellen till en bioekologisk modell. Denna modell beaktar ännu mer den 
enskilda individen och hans eller hennes utveckling, eftersom Bronfenbrenners 
tidiga arbeten även gav upphov till ett missförstånd, nämligen studier som 
fokuserar på kontext, men inte på utveckling. Då den ekologiska miljömodellen 
presenterades betonades nämligen individen så starkt i forskning överlag, att 
individen ingår i modellen implicit som tagen för given. Alla forskare som 
tillämpat miljömodellen har dock inte varit införstådda med den forskartradition 
som Bronfenbrenners modell uppstod ur, vilket medfört att modellen kritiserats. 
(Bronfenbrenner & Morris 1998, 994; Hirsto 2001, 30.)  
Liksom tidigare fokuseras i den bioekologiska modellen interaktionen mellan 
individen och miljön, men som ett ännu mer dynamiskt och komplext system. 
Utveckling definieras som en interaktionsprocess mellan individen och miljön. 
En tämligen regelbunden och longitudinell interaktion som är betydelsefull för 
individens utveckling kallas proximal process. Denna process varierar som en 
funktion av personliga egenskaper hos den växande individen, närmiljöns och de 
mera externa miljöernas egenskaper, samt de tidsperioder under vilken 
utvecklingsprocessen sker. Utveckling betraktas som en produkt av fyra grund-
läggande komponenter, nämligen processen, individen, sammanhanget och tiden 
(’Process-Person-Context-Time’ i Bronfenbrenner & Morris 1998, 994, 996; jfr 
Hirsto 2001.)  
Tidigare har utveckling traditionellt diskuterats utifrån ett ”antingen eller”-
ställningstagande, menar Hirsto (2001), som i sin forskning utgått både från 
Bronfenbrenners ekologiska och bioekologiska miljömodell. Antingen har man 
betonat individens egenskaper eller miljöns påverkan. Ur ett biologiskt perspek-
tiv ärver människan begåvning och personlighet. Å andra sidan kan kunnande 
och personlighetsdrag bero på socialisation och fostran. Den klassiska frågan är 
om egenskaper och utveckling beror på genotyp eller fenotyp. Hirsto menar att 
man i dag har kommit till att båda perspektiven måste beaktas ifråga om utveck-
lingsprocesser. Relationen mellan genetiska och miljömässiga faktorer är mycket 
komplex och kan vara omöjlig att åtskilja. Ingendera är ensam upphov till en för 
måga, utan båda är alltid involverade. (Hirsto 2001.) 
Då Bronfenbrenner och Morris (1998) diskuterar miljöns betydelse för en 
individs utveckling och fokuserar på betydelsefulla människorelationer, s.k. 
proximala processer, ser de speciellt styrkan och potentialen i dessa relationer 
för barn som inte växer upp under så gynnsamma förhållanden. Deras hypotes är 
att om ett barn saknar en stödjande miljö under en period av sin uppväxt, så kan 
en tidigare god utvecklingsmiljö fungera som en buffert inför kommande år: 
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For outcomes of competence, proximal processes not only lead to higher levels of 
developmental functioning but also serve to reduce and buffer against effects of dis-
advantaged and disruptive environments. (Bronfenbrenner & Morris 1998, 1004) 

If a person is disposed over extended periods of time to settings that provide devel-
opmental resources and encourage engagement in proximal processes to a degree not 
experienced in the other settings in their lives, then the power of proximal processes 
to actualize genetic potentials for developmental competence will be greater for those 
living in more disadvantaged and disorganized environments. (Bronfenbrenner & 
Morris 1998, 1018) 

Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv kan Bronfenbrenners modell bidra till 
en förståelse av barns utveckling och av hur utvecklingen relaterar till yttre 
sammanhang. Ertesvåg och Bø (2006) menar att modellen förklarar varför barn 
med nästan likadana utgångsmöjligheter ändå utvecklas väldigt olika. Svårig-
heter kan bero på en s.k. bioekologisk obalans, som beskrivs som en obalans i ett 
eller flera system som barnet är en del av, eller i relationerna mellan systemen, 
eller som en obalans ifråga om barnets disposition i förhållande till omgiv-
ningen.  

Relationellt tänkande 
En ytterligare fördjupning av både det kulturpsykologiska och det miljö-
ekologiska tänkandet fås genom att fokusera på det som enligt de båda synsätten 
är en viktig grund för individers utveckling, nämligen relationerna. Utgående 
från en pedagogisk rekonstruktion av Meads tänkande utvecklar M. von Wright 
(2000) ett relationellt perspektiv på eleven. Ett relationellt perspektiv innebär att  

/…/ läraren avstår från omdömet och lyssnar till vem eleven är, och anteciperar vem 
hon kan vara. Det är emellertid endast möjligt om läraren uppfattar eleven som Nå-
gon och sätter sig in i elevens perspektiv som ett vem och inte som vad. (M. von 
Wright 2000, 184) 

Ett relationellt perspektiv innebär att man betraktar pedagogiska situationer som 
ömsesidiga processer av meningsskapande. Eleverna betraktas inte som passiva 
mottagare, utan som aktiva medkonstruktörer av undervisningssituationen. 
Dessa processer är komplexa och kan beskrivas som invävda i varandra. De bil-
dar ett dynamiskt sammanhang, där varken läraren eller eleven ställs i centrum. I 
ett punktuellt perspektiv däremot är lärare och elever betraktade som ”åtskilda” 
och ”polära”. Ett relationellt perspektiv innefattar lärare och elever som både 
åtskilda och som en helhet; ”läraren står mot eleven” och ”läraren med eleven”. 
Det relationella tänkandet sätter relationen i centrum, som ”en interaktions-
process mellan människor i vardande” (M. von Wright 2000, 34). Relationen 
kan betraktas som en dialektisk process, där tiden har en dubbel rörelse, den 
pendlar mellan det förflutna till nuet och från framtiden till nuet. ”Människors 
medvetenhet blir till och existerar i social interaktion”, säger M. von Wright 
(2000, 76).  
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Med individualisering avser M. von Wright lärares förhållningssätt till elever 
som unika människor, med olikheter och skillnader som framträder i pedago-
giska situationer. En elevs svårigheter förklaras ofta med brister hos eleven eller 
i elevens omgivning, eller med lärarens inkompetens. Då finns det emellertid en 
risk att uppmärksamheten riktas på de enskilda aspekterna, medan relationen 
mellan fenomenen förbises. Om eleven ses som enbart ”en bärare av sina egen-
skaper”, minskar möjligheterna för ett gott pedagogiskt möte, hävdar M. von 
Wright (2000, 26). Kunskap om enskilda områden är viktig, men kunskap om att 
en elev är exempelvis dyslektiker, berättar inte vem han eller hon är. (M. von 
Wright 2000.)  
Birnik (1998) beskriver undervisningssituationer som mellanmänskliga möten, 
där både det som händer mellan individerna och det som händer inom dem är av 
betydelse. Eleven behöver bli sedd som en unik individ. För ett genuint pedago-
giskt möte krävs att individerna är involverade mer som personer, än i form av 
roller. Mycken lärarforskning har dock främst intresserat sig för den s.k. lärar-
rollen och inte utgått från läraren som person. Genom att införliva kunskap om 
interpersonella relationer kunde roll och person integreras. Läraren behöver både 
känna sig själv, sina egna möjligheter och begränsningar och känna eleven. En 
annan viktig aspekt som behöver uppmärksammas i forskning om skolan och i 
undervisningen är att dynamiken i relationerna är ömsesidig. Både läraren och 
eleven påverkas av undervisningsprocessen. (Birnik 1998.) 
Min slutsats utgående från detta är att i en undervisningssituation möter de 
klassiska didaktiska frågorna, om vad, hur och varför, frågan om vem man 
undervisar, men även frågan vem läraren själv är. Det handlar om ett ömsesidigt 
växande. För att ett barn ska utvecklas optimalt inom den proximala zonen för 
utveckling som Vygotsky (1978) beskriver, behöver det finnas en förtroendefull 
pedagogisk relation. För att gå vidare beledsagad av någon behöver man börja 
där man befinner sig just nu och veta vart man är på väg. Att leda en annan vid 
handen – handleda någon – vidare inom denna zon förutsätter kännedom om 
individen, om vem någon är (Karlberg-Granlund 2006, se vidare avsnitt 3.3.1). 

3.2 Skolan som en plats för växande 
och mening i nuet 

Skolans uppdrag är att ge eleverna den grund de kommer att behöva inför livet. 
Utbildningsplaneringens dilemma är dock att det är svårt att förutse vilket kun-
nande som kommer att behövas i framtiden. Dewey (1916/1997, 95) betonar att 
skolgången ska vara meningsfull för barnet i nuet. Han betraktar utbildning som 
växande, som en pågående process som är värdefull i nuet. Genom att ”inse 
nuets möjligheter” gör utbildning individer rustade att möta framtidens krav. 
Genom att förankra undervisningen i elevernas gemensamma aktiviteter och i 
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det sociala sammanhanget kan en skola skapas som innebär ett meningsfullt liv 
för barnet i nuet.39 

Om miljön i och utanför skolan erbjuder villkor som på ett lämpligt sätt utnyttjar de 
ungas kapacitet, så innebär det att vi samtidigt ser till att någon tar hand om den 
framtid som utvecklas ur nuet. (Dewey 1997, 95) 

Grunden för den långsiktiga individuella utvecklingen skapas i barndomen. Var 
en individ befinner sig på ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa beror på hur 
individen upplever sin situation – på om individen har en känsla av samman-
hang, d.v.s. upplever tillvaron meningsfull, begriplig och hanterbar (Antonovsky 
2005). Meningsfullhet innebär att man upplever en känsla av mening, del-
aktighet och engagemang. Begriplighet innebär att man förstår helheten och ser 
hur saker hänger samman, så att inte omvärlden enbart framstår som kaotisk och 
ostrukturerad. Hanterbarhet betyder att man upplever en känsla av att kunna 
påverka och upplever sig ha tillräckliga resurser inför olika situationer i livet.40 
Bruner (2002) ser den narrativa, berättande dimensionen inom fostran och 
utbildning som något som främjar individens identitetsutveckling och upplevelse 
av mening:  

/…/ett utbildningssystem måste hjälpa dem som växer upp i kulturen ifråga att hitta 
sin egen identitet inom denna kultur. I annat fall kommer de att stappla fram i sitt 
sökande efter mening. Det är bara genom det narrativa som man kan konstruera sin 
egen identitet och hitta en plats i den egna kulturen. Skolan måste främja denna 
dimension, vårda den och sluta upp med att ta den för given. (Bruner 2002, 61) 

Lärarna har en nyckelroll i att skapa en skolkultur som gynnar delaktighet, säger 
Bruner. Han efterlyser en ökad fokusering på identitet och gemensamt arbete. 
”Skolan måste bli en plats där den kulturella ömsesidigheten praktiseras och inte 
bara proklameras” (Bruner 2002, 104). Det behövs en balans mellan individua-
liteten och gruppens gemensamma intressen, ävensom en balans mellan den 
lokala identiteten och respekten för samhällets gemensamma värden som helhet. 
Skolor med dessa riktlinjer kan beskrivas som ”motkulturer”, som dels lyfter 
fram implicita samhällsfrågor i ljuset och skapar debatt, dels ger utrymme för 
behov som väntar på att få legitima uttryck (Bruner 2002, 100).  
Den kulturella och värdemässiga fostran fungerar inte genom föreskrifter, utan 
måste praktiseras i den dagliga samverkan inom skolan. De kulturella modeller 
för samverkan som växer fram i skolan påverkar samhällslivet i stort. Om 
gruppsamverkan i skolan bygger på klickbildning och fungerar så att andra 

                                                      
39 Dewey (1859–1952) blev bl.a. en föregångare inom det progressiva tänkande som 
inspirerat rörelsen ”community education”, vilken fått en central betydelse inom lands-
bygdsinriktad pedagogik (Kalaoja 2001). 
40 Antonovsky utvecklar begreppet Sence of Coherence, SOC (på svenska känsla av 
sammanhang). Han är en förgrundsgestalt inom medicinsk och sociologisk forskning om 
vad som främjar individers hälsa, s.k. salutogenes. 
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utesluts, blir detta en modell för vuxenlivet, ”en prototyp för den praxis som vi 
sedan kommer att ta för given i vårt förhållningssätt till världen” (Bruner 2002, 
102; jfr Kvalsund 2000; 2004a, se avsnitt 3.3.1). Eleverna behöver få förmåga 
att bilda nätverk och forma relationer. Bruner (2002, 106) vill föra fram en ”ny 
syn” på skolkulturen, som en ”skapande och ömsesidig lärogemenskap”, där alla 
elever får vara aktiva, samarbeta med varandra och skapa mening tillsammans, i 
stället för att vara passiva mottagare. Utmaningen i detta slag av utbildning 
ligger dock, enligt Claesson (2002), i att kunna skapa en atmosfär av ömsesidig 
respekt mellan lärare och elever (jfr Dewey 1997). 
En växande upplever en fördjupad mening då man ser samband och kontinuitet i 
det man gör, säger Dewey (1997, 118; jfr Antonovsky 2005). Processen och dess 
resultat är identiska. Rekonstruktionen kan vara både social och personlig. 
Mening skapas genom att man knyter an till tidigare erfarenheter, i form av 
interaktion mellan aktiviteter och miljön, och inte bara interaktion med lärostoff. 
”Lärandets mål och belöning är fortsatt förmåga att växa”, säger Dewey (1997, 
141, 149). Målet ligger inte i att uppnå ett visst resultat, utan det ska finnas där 
för att ange verksamhetens riktning. ”Allt lärande är något som sker med en 
särskild individ vid en given tid och på en given plats”, det är inte bara en för-
beredelse för ett framtida liv (jfr Bronfenbrenner & Morris 1998; Noddings 
2001). Skolans och undervisningens värde kan mätas i om den skapar en längtan 
efter fortsatt växande och ger verktyg för att tillfredsställa denna längtan. Det är 
dock vanligt att växande och utveckling betraktas som en rörelse mot ett bestämt 
mål, utgående från vuxenlivets norm: 

Växandet betraktas alltför lätt som något som har ett mål i stället för att vara ett mål. 
/…/ Lusten att lära av livet självt och göra livsvillkoren sådana att alla lär av livspro-
cessen är utbildningens främsta resultat. (Dewey 1997, 89. Deweys kursivering.)     

Om utbildningen bara blir ett instrument för att nå framtida mål, blir både 
undervisningen och skolan meningslös (Dewey 1997). Människans vilja till 
mening är en central drivkraft i hennes liv (Frankl 1946/2006; jfr Morrison, 
Burke & Green 2007; Pattakos 2004). Meningen med livet är unik men kan 
växla under olika perioder. Bara den enskilda individen kan fylla just sin 
uppgift. Mening och ansvar kopplas samman. Det handlar inte om själv-
förverkligande, utan om en öppen inställning inför livet. Meningsfullhet kan 
upplevas t.ex. genom samhörighet och relationer som präglas av att man ser den 
andra som den individ den är, men samtidigt också ser vem den kan bli och 
uppmuntrar detta växande genom att man har ”förmåga att se möjligheterna hos 
den andra” (Frankl 2006, 109; jfr M. von Wright 2000).41 I ett prestationsinriktat 

                                                      
41 Frankls teori betecknas som existentiell psykologi. Han menar att meningsfullhet 
också kan erfaras genom kreativ insats och handling, samt genom att uppleva värden, så 
som exempelvis något i naturen eller kulturen. Till och med i svårigheter kan man finna 
mening, om man finner något att leva för. Man ser inte meningen i nuet, men den visar 
sig efterhand. Det handlar om att ”bli medveten om möjlighet mot verkligheten som 
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samhälle behöver människor påminnas om skillnaden mellan att vara värdefull 
för att man är någon, inte bara för det man gör. Människovärdet är något 
bestående, som inte är kopplat till den enskildes prestation eller förmåga att vara 
till nytta för samhället just nu (Frankl 2006). Livet självt har ett eget inneboende 
värde till vilken uppgiften att undervisa är kopplad. Insikten ”att leva är att 
växa” förebygger misstagen att bygga utbildning enbart för framtida mål eller 
idealisera barndom och ungdom (Dewey 1997, 90).  
Det finns tvivel på att de undervisningsarrangemang som i dag är dominerande 
är de bästa för att främja helhetsutveckling och kreativitet, fantasi och själv-
känsla (OECD 2002, 14). Den traditionella läroplanen bygger på tre dimen-
sioner: kunskap, förmåga och attityder, och vanligtvis just i den prioriterings-
ordningen. Att i stället vända på ordningsföljden skulle ge en annan syn på 
utbildningen, påpekar den grupp vetenskapsmän som av OECD (2002) tillsatts 
att forska och utveckla frågor om inlärning och hjärnans utveckling. Genom att 
kombinera forskning från olika discipliner, exempelvis pedagogik, psykologi, 
sociologi, neurologi och medicin, kunde kunskapen om människans inlärning 
och utveckling utökas, menar OECD:s forskarteam.42 Läroplanens tre dimen-
sioner är intressant i relation till Aristoteles tredelade kunskapsbegrepp: kunskap 
som episteme, techne och fronesis, d.v.s. vetande, kunnande och praktisk 
klokhet. Gustavsson (2004) beskriver den praktiska klokheten, fronesis, på föl-
jande sätt: 

Praktisk klokhet innebär i förstone förmågan att handla på ett sätt som skapar bättre 
mänskliga förhållanden, att göra rätt sak, vid rätt tillfälle, på rätt sätt. För att göra så-
dant krävs ett gott omdöme. /…/ Förmågan att sätta sig in i situationer och avgöra 
vad som behöver göras för att det ska bli bättre kräver lyhördhet, öppenhet och fan-
tasi. (Gustavsson 2004, 13–14) 

Enligt Gustavsson behövs både kreativiteten och den praktiska klokheten i dag 
på ett nytt sätt. Praktisk klokhet innebär en etik som frågar efter syftet med det 
man gör. Känsla och fantasi är inte i motsatsförhållande till den kognitiva tanke-
förmågan, utan kan i stället vidga den. Men denna kunskap kräver andra mått-
enheter än linjalen, påpekar Gustavsson (2004, 16). Bergström (1991) menar att 
hjärnans resurser behöver tränas på ett balanserat sätt för att en optimal utveck-
ling ska uppnås. Lekartade aktiviteter, där barnets egen fantasi och intresse får 
styra, stöder barns helhetsutveckling. Om barnens lekar inrutas i färdiga model-
ler, genom leksakernas och de färdiga lekplatsernas utformning, finns det en risk 

                                                                                                                                   
bakgrund” och ”att bli medveten om vad som kan göras i en given situation” (Frankl 
2006, 136; jfr Antonovsky 2005; Pattakos 2004). 
42 Samarbete över disciplinsgränserna försvåras av att man inte har ett gemensamt 
fackspråk och arbetar på olika sätt. Att utveckla en kommunikation och vokabulär för 
samarbete är viktigt och skulle reducera missförstånd, hävdar OECD (2002, 28). I 
OECD:s rapport finns också tanken om att kunskapen om hur inlärning sker skulle 
kunna stöda kostnadseffektiviteten. 
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för att den kommande generationen saknar kreativ förmåga att förändra sam-
hället till det bättre (Bergström 1991; jfr Dewey 1997). 
Utgående från framställningen i detta avsnitt vill jag definiera växande som 
individens holistiska och balanserade utveckling, vilken är meningsfull i nuet. 

3.3 Utbildningens strukturer och pedagogikens 
möjligheter 

Enligt framställningen i de föregående avsnitten (3.1 och 3.2) innebär utbildning 
ett växande som inbegriper fungerande och meningsfulla relationer både till sig 
själv och till andra inom och utanför skolan, och till själva lärandet. I avsnitt 
3.3.1 analyseras forskning om hur utbildningens strukturer och ramar möjliggör 
eller begränsar möjligheterna för ett sådant växande och för utvecklingsbefräm-
jande pedagogiska relationer. I avsnitt 3.3.2 aktualiseras frågor om vilken kun-
skap och kompetens skolan ska ge. I avsnitt 3.3.3 fördjupas tematiken till frågor 
om hur skolans plats och fysiska miljö påverkar individens utveckling. 

3.3.1 Pedagogiska och sociala följder av skolors olikhet 
Här presenteras tidigare forskning om förhållandet mellan skolors storlek och 
elevers prestationer, om gruppstorlekens betydelse för mötet mellan lärare och 
elever, samt gruppstorlekens implikationer för elevers inlärning och utveckling. 
Forskares perspektiv på de pedagogiska möjligheterna och utmaningarna i sam-
mansatta och åldersblandade klasser presenteras. Relationen mellan skolors stor-
lek, deras kultur och sociala samverkan analyseras i ljuset av tidigare forsk-
ning.43 

                                                      
43 Då det empiriska materialet i denna studie insamlades fanns inte statliga bestämmelser 
om maximi- eller minimiantal elever i sammansatta och enkla klasser, eller gränser för 
hur många elever en skola skulle ha för att fortleva. Detta medförde att elevantalet per 
lärare varierade och att riktlinjerna för när en skola skulle stängas varierade mellan 
kommuner. Tidigare kalkyler för de små (lågstadie)skolorna var (enligt grundskole-
förordningen 1174/1992 § 82) ett elevantal på 13 elever för en lärartjänst, 20 elever för 
två tjänster, 40 elever för tre tjänster och 80 elever för fyra tjänster. Ifall elevantalet i en 
skola med högst fyra tjänster sjönk, ansågs det dock att skolan hade en kalkylmässig 
tjänst om elevantalet var minst 6, två tjänster om elevantalet var minst 14, tre tjänster om 
elevantalet var minst 36 och fyra tjänster om elevantalet var minst 78. Dessa gränser 
upphävdes genom en förordning den 1.8.1995 (959/1995). Enligt regeringens proposi-
tion till riksdagen (RP 118/2008 rd) är förslaget att en lagändring träder i kraft från och 
med den 1.8.2009 så att en extra finansiering ges för att minska undervisningsgruppernas 
storlek (se vidare Finlex – Statens författningsdatabas). 
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Skolstorlek och elevprestationer 
Koskenniemi (1948) berörde förhållandet mellan de finländska skolornas storlek 
och deras kvalitet, under en tid då det ännu fanns många enlärarskolor i landet. 
Han betonade att likvärdig utbildning skulle uppnås genom att utbildningens 
kvalitet höjdes i glesbygdsskolorna. Det betydde ändå inte att skolorna skulle 
vara likadana överallt, eftersom det skulle ha medfört både ekonomiska och 
pedagogiska svårigheter på grund av geografin. Men alla skolor skulle vara lika 
välorganiserade och uppnå lika resultat: 

Maaseudun kouluolojen kohottamista asutuskeskusten koululaitoksen tasolle ei ole 
tarpeellista suorittaa siten, että mainitut koululaitokset tulevat samanlaisiksi. Tämä 
tuottaisikin maantieteellisten seikkojen vuoksi suuria taloudellisia ja kasvatuksellisia 
vaikeuksia. On pidettävä riittävänä sitä, että molemmat koulut ovat yhtä hyvin jär-
jestettyjä ja johtavat samaan tulokseen. (Koskenniemi 1948, 15. Koskenniemis kursi-
vering) 

Det verkar som om Koskenniemis vision har uppnåtts. I dag ges äran för Fin-
lands framgång i internationella jämförelser av elevprestationer ofta till det jäm-
lika utbildningssystemet med möjlighet till skolgång för alla oavsett boningsort 
(Arinen& Karjalainen 2007; Brunell 2002; 2003; Lehtola 2007; jfr avsnitt 7.2.1).  
Att skolor är olika innebär att lärare i större och mindre skolenheter möter olik-
artade utmaningar. Undervisning i sammansatt klass och minskande ekonomiska 
resurser ställer krav på landsbygdslärarnas kompetens. Lärare ska kunna trygga 
elevernas jämlika möjligheter oavsett var skolan finns (jfr Hansén 2000). I 
utbildningspolitiska debatter anförs det ofta att de små skolorna på landsbygden 
är pedagogiskt sämre skolor. Yarrow, Ballantyne, Hansford, Herschell och Mill-
water (1999) betraktar dock påståendet som en myt som utgår från ett urbant 
perspektiv. Internationell och nationell forskning visar att det inte verkar finnas 
några tydliga skillnader mellan elevers prestationer i stora och små skolor (jfr 
Brunell 2002; 2003; 2007; Ribchester & Edwards 1999; Åberg-Bengtsson 
2004). Sigsworth (1992, 108) anför dock på basen av en brittisk evaluering att 
elever i små skolor presterar bättre i ämnen som involverar ”riskfyllt lärande”, 
än vad elever i större skolor gör. I de små skolorna finns en stödjande och accep-
terande atmosfär, vilken gynnar det Sigsworth kallar ”mentalt risktagande” 
(mental risk taking).44 Bell och Sigsworth (1987) påpekar att små skolor har en 
pedagogisk fördel i att det låga elevantalet gör att eleverna inte behöver kon-

                                                      
44 Sigsworth (1992) reflekterar kring att elever i små skolor presterar bättre i fransk-
undervisning som bygger på konversation och i problemlösning i matematik. Han menar 
att denna form av undervisning bygger på att man vågar anta utmaningar och vågar 
pröva sig fram, utan att vara rädd för att göra bort sig. Detta benämner han ”mental risk 
taking”. Också lärarna i denna studie beskriver hur atmosfären i klassen präglas av 
acceptans gentemot olikhet. Detta fenomen behöver mer forskning.  
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kurrera eller tävla med varandra, vilket i stället främjar elevernas personliga 
inlärning och inre motivation. 

Given that the classteacher, that very important significant other, is sufficiently 
skilled, the more worthwhile challenge, which arises from a child’s personal inter-
action with the learning task, otherwise known as self competition, becomes more 
realisable than it might be in a larger context. (Bell & Sigsworth 1987, 115). 

Tolkningen av forskningsresultat om elevers prestationer är dock problematisk 
eftersom avgränsningarna av vad som är en liten eller stor skola varierar dels 
mellan skolstadier, dels mellan både länder och studier, men även över tid. Där-
till påverkas jämförelserna av vad som betraktas som elevprestationer. Ifall 
elevernas vitsord är måttenhet påverkas resultaten t.ex. av lärares olika sätt att 
bedöma och ge vitsord (jfr Alatupa 2007). Forskningsresultat om samband 
mellan olika skolformer och elevprestationer behöver därför inte automatiskt 
korrespondera med en aktuell kontext.  
Kvalsund (2004a) och Galton (1998) argumenterar för att skillnader mellan 
skolformers möjligheter och begränsningar behöver studeras på nya sätt. Enligt 
dem har jämförelser av olika skolor och klassformer främst utförts med hjälp av 
standardiserade test av elevernas kunskaper. Cole (1998, 249) kritiserar standar-
diserade testmetoder generellt, eftersom han menar att test inte motsvarar det 
verkliga livet i den grad testen gör anspråk på att göra: ”/…/ecological invalidity 
is built directly into the standardized test procedures themselves”. Barns 
kunnande och kompetens måste relateras till barnens kulturella sammanhang. 
Det behövs en tydligare kontextualisering inom både forskning och utvärdering 
av utbildning, hävdar Little (1996). Undersökningarna behöver beakta elevens 
förmåga att verka i konkreta dagliga situationer och det s.k. informella lärandet. 
Det finns behov av både omfattande longitudinella studier och fallstudier för att 
visa på vilka förhållanden och processer som leder till ”pupil achievement with 
extended meaning”, hävdar Kvalsund (2004a, 368). Korkeakoski (2005, 13) 
anför att de utvärderingar som gjorts av den finländska utbildningens kvalitet 
egentligen inte mäter elevernas sociala, emotionella, etiska och estetiska 
växande. Också Brunell (2002, 8) påpekar att det centrala inte borde vara elevers 
prestationer i olika skolor, utan de enskilda elevernas framsteg och växande från 
årskurs till årskurs: 

En god skola är därför inte nödvändigtvis den skola som uppvisar det högsta poäng-
antalet, utan den skola som mest optimalt bidrar till elevernas mognad och tillväxt 
utifrån elevernas personliga förutsättningar. (Brunell 2002, 8) 

Klasstorlekens betydelse 
Trots att klasstorleken påverkar mötet mellan lärare och elev, är den en faktor 
som ofta förblir implicit och förgivettagen (Fullan & Hargreaves 1996). I en 
nationell utvärdering av pedagogiken och arbetsförhållandena i de finländska 
skolorna (Atjonen m.fl. 2008) framkommer att mer än var fjärde lågstadielärare 
upplever att det skapar problem då undervisningsgrupperna blir stora och hetero-
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gena. Då klasstorleken minskar ökar däremot lärarens möjligheter att indivi-
dualisera undervisningen (Blatchford & Mortimore 1994; jfr avsnitt 3.1). 
Lärarna kan bättre möta den enskilde elevens behov och anpassa undervisningen 
utgående från elevens nivå.  
Internationell forskning visar att elevers inlärningsresultat är bättre i mindre 
klasser, men sambandet är tydligast i de första årskurserna och i klasser med 
färre än 20 elever (Galton 1998). Enligt Fullan och Hargreaves (1996) har små 
reduceringar i antalet elever (en minskning med två eller tre elever) inte så stor 
påverkan på undervisningsförhållandena som man kunde anta, trots att de 
innebär ökade kostnader för undervisningen. Däremot förbättras undervis-
ningens kvalitet om elevgrupperna blir 15 elever eller färre. Forskarna föreslår 
att man skapar mindre grupper inom grupperna genom samarbetsinlärning, 
teamarbete och lärarkollegialt samarbete. Keltikangas-Järvinen (2007, 41–42) 
påpekar dock att stora barngruppers interaktion inte förenklas av att fler vuxna 
ingår i gruppen. Detta sammanhänger med att då antalet barn i en grupp ökar 
lineärt, så ökar antalet kontakter mellan barnen exponentiellt, oavsett hur många 
vuxna som finns runt barnen. Hon menar att den psykosociala belastning som 
stora grupper utgör för barnen behöver beaktas då man planerar strukturer för 
barnomsorg och skolor. 
Elever i mindre skolklasser har större möjligheter att delta i praktiska aktiviteter 
och använda konkret material. Det blir också mer tid för undervisning och 
inlärning, eftersom de organisatoriska och eventuella disciplinära aktiviteterna 
tar mindre tid då det är färre elever. I synnerhet svaga elever gynnas av mindre 
klasser (Blatchford & Mortimore 1994; jfr Kvalsund 2004a; Putnam 2006). Att 
mindre grupper är betydelsefulla särskilt för de svaga eleverna harmonierar med 
Bronfenbrenners och Morris’ (1998) tes att betydelsefulla människorelationer, 
s.k. proximala processer, har en stor betydelse för barn från mindre gynnsamma 
förhållanden. Skolan behöver utformas så att det finns goda möjligheter för 
genuina pedagogiska möten, där den enskilde blir sedd som en unik individ och 
inte bara bemöts utifrån sina prestationer (jfr Birnik 1998; M. von Wright 2000).  
Utgående från Lippmans (1966) teori om stereotyper kan man anta att både 
lärare och elever i en stressad klassrumssituation påverkas av stereotypier, d.v.s. 
av förenklade bilder av människor och händelser i omvärlden (jfr Hinton 2003). 
Kategorisering av människor och fenomen kan nämligen vara nödvändig för att 
hantera en stor mängd information: ”For the attempt to see all things freshly and 
in detail, rather than as types and generalities, is exhausting, and among busy 
affairs practically out of question”, hävdar Lippmann (1966, 59). Hjärnans selek-
tionsmekanism är ett överlevnadsknep i stressiga situationer. Då många olika 
saker samtidigt kräver vår uppmärksamhet, är det svårt att uppmärksamma 
enskilda detaljer. I stället generaliserar vi och ser övergripande ”typer”. 
Utgående från Lippmans tes kan man anta att det i stora klasser och stressade 
undervisningssituationer finns en risk för att enskilda elever inte blir sedda som 
unika individer. Eleverna iklär sig eller ikläs roller och kategoriseras stereotypt 
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som till exempel den bråkiga, den med inlärningssvårigheter, den duktiga, 
skilsmässobarnet, o.s.v. (jfr Birnik 1998; M. von Wright 2000). Gruppens 
inbördes rollkonstellationer kan dessutom fortgå över tid om elevgruppen är 
densamma under hela skoltiden. Eleven tenderar att leva upp till den kod och 
roll han eller hon identifierar sig med (jfr Lippmann 1966; Peltonen 2002; 
Vinterek 2003). Då elevantalet i en grupp ökar blir det sämre möjligheter för 
läraren att hinna möta eller se barnet bakom rollen/rollerna och möta barnet på 
dess verkliga utvecklingsnivå. Detta kan i sin tur påverka den enskildes 
möjligheter och inlärningsmotivation negativt. Också att läraren enbart riktar sig 
till gruppen som helhet, och inte når den enskilde eleven, hindrar elevens 
personliga utveckling (jfr Blatchford & Mortimore 1994; Karlberg-Granlund 
2006; Marklund 1962; Vygotsky 1999). Samtidigt är det viktigt att notera att en 
reducering av antalet elever i en grupp inte automatiskt främjar undervisningens 
kvalitet, om inte lärarens sätt att möta eleverna samtidigt förändras (jfr Marklund 
1962). Studier om elevgruppers sammansättning och inlärningsresultat visar 
nämligen att det i första hand är läraren som gör skillnaden (Benveniste & 
McEwan, 2000; Hattie 2002; Wilkinson & Hamilton 2003). 

Åldersblandning som möjlighet och utmaning 
Att indela eleverna i klasser och årskurser utgående från elevernas ålder är något 
som införts i utbildningen bl.a. utgående från Comenius tankar om en gemensam 
skola för alla. Comenius ansåg att skolgången ska påbörjas vid en viss ålder, 
eftersom vad som är lämpligt att lära följer elevernas ålder. Att alla elever i en 
grupp undervisas samma kunskapsinnehåll ger eleverna större utbyte (Comenius 
1632/Kroksmark 1989; jfr Vinterek 2003). I utbildningssystemet i Finland har 
det genomgående funnits både enkla åldershomogena klasser och åldersblandade 
klasser (Kalaoja 1991; Laukkanen m.fl 1986). I små byskolor har det av prak-
tiska skäl, då elevantalet varit litet, varit nödvändigt med s.k. sammansatta klas-
ser. Sammansatta klasser består av elever från flera årskurser.45  
Kalaoja (1982) konstaterar att det bedrivits alldeles för lite pedagogisk forskning 
om sammansatta klasser, trots att denna klassform varit och är mycket vanlig 
både i Finland och utomlands. Han undersöker byskolornas betingelser bl.a. i en 
flerdelad rapportserie (1988a–1991). Inom lärarutbildningarna har flera pro 
gradu-avhandlingar gjorts i ämnet. I Finland anordnar dock enbart lärarutbild-
ningsenheten i Kajana s.k. byskolpedagogik som en del av lärarnas grundutbild-
ning (föredrag av Kalaoja 2004, referat av Vitikka 2005, 16). Peltonen (2002) 
analyserar i sin doktorsavhandling förskola i byskola, men också hon påtalar 

                                                      
45 Vanliga gruppsammansättningar är att årskurs 1–2 bildar en sammansatt klass och 
årskurserna 3–6 en annan i en tvålärarskola, alternativt årskurserna 1–3 och 4–6. I tre-
lärarskolor består elevgrupperna av t.ex. årskurserna 1–2, 3–4 respektive 5–6. Eleverna i 
1–2-klassen är i åldern 6 till 9 år och eleverna i 3–6-klassen är i åldern 9 till 13 år. På 
landsbygden är det är också vanligt att en förskolegrupp (F) integreras i klass 1–2, som 
då består av F–2. (Peltonen 2002.) 
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behovet av ytterligare forskning kring pedagogiken i de små skolorna. Korpinen 
med forskarkolleger inom nätverket Tutkiva Opettaja (Teacher Researcher) har 
sedan slutet av 1990-talet dokumenterat lärares pedagogiska tänkande och praxis 
i finländska byskolor (t.ex. Iso-Tryykäri 2000; Nykänen & Väkeväinen 1998; 
Sairanen 2001, jfr 2.2.3) och elevers erfarenheter av skolgång i byskolor (t.ex. 
Hytönen & Rovasalo 1998; Korpinen 1998a; 1998b; Peltonen 1998). 
En riktning inom pedagogiken, som förespråkar årskurslös undervisning som 
metod, betonar fördelar med åldersblandning. Eleverna lär sig exempelvis att ta 
ansvar, vilket främjar deras sociala utveckling (Bell & Sigsworth 1987; Peltonen 
2004; Rønning, Solstad och Øines 2003; Viljanen 2007; Vinterek 2003). Kalaoja 
(1982; 1991), Peltonen (2002) och Viljanen (2007) poängterar att det finns 
behov av att bl.a. inom lärarutbildningen ännu mer utveckla åldersblandningen 
som metod. Alla lärare upptäcker eller tillvaratar nämligen inte de pedagogiska 
möjligheter som finns i de små skolornas sammansatta klasser. Det kan bero på 
att den enkla klassen fungerat som en norm i både läroplanerna, lärarutbild-
ningen och läromedlen (Kalaoja 1991; jfr Rønning, Solstad och Øines 2003).  
Forskningsresultaten om elevers prestationer i enkla och sammansatta klasser är 
inte helt entydiga. Exempelvis Veenman (1997) finner att elever i både samman-
satta och enkla klasser presterar lika goda resultat, medan Mason och Burns 
(1997) kritiserar hans studie bl.a. med motiveringen att det inte beaktas att de 
lärare som arbetar i sammansatta klasser kanske är bättre lärare. Läraren verkar 
alltså ha en nyckelroll även här. Hur åldersblandad undervisning tillämpas i 
sammansatta klasser varierar (jfr lärarintervjuerna, kapitel 6). Korpinen (1998a) 
och Viljanen (2007) förespråkar ett holistiskt tänkande i den åldersblandade 
undervisningen, så att ämnena inte är fragmenterade, utan kunskapen bildar en 
helhet. Även Husso (2007) lyfter fram ett helhetstänkande i form av tema-
undervisning och gemensamma problemlösande aktiviteter, där också elevernas 
föräldrar inkluderas. Hoxell och Järn (2007) finner att det i åldersblandade 
klasser finns en mellanform till spontan barnkultur och tillrättalagd skolkultur, 
genom att det finns rum för både lek och inlärning. De iakttar att lärare i 
åldersblandade klasser ser leken som ett pedagogiskt hjälpmedel och skapar 
temahelheter med möjligheter för lek (Hoxell och Järn 2007).  
Vinterek (2003) påpekar att den inbyggda gruppförändringen i åldersblandade 
klasser i de lägre årskurserna kan vara negativ för elevernas möjligheter till lång-
siktiga kamratrelationer. Även Alatupa m.fl. (2007) ser nackdelar i årskurslös 
undervisning i de högre årskurserna, eftersom eleverna då behöver få tillhöra en 
egen klass som ger en kontinuitet i elevrelationerna. Vinterek konstaterar dock 
att risken för splittrade kamratrelationer inte föreligger på samma sätt i små 
byskolor på landsbygden, eftersom det låga elevantalet skapar en kontinuitet i 
relationerna och möjliggör att alla elever oavsett ålder umgås och leker på 
rasterna (se vidare 3.3.3). I små byskolor gynnas åldersblandningens pedago-
giska möjligheter på ett annat sätt än i stora skolor, där exempelvis rasterna hålls 
på olika tider. Även Rønning, Solstad och Øines (2003) anför att sammansatta 
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klasser har fördelar ifråga om kontinuiteten i klass- och skolkulturen. Elevgrup-
pens sammansättning förändras enbart successivt. Reeves (2008) i sin tur ser det 
som en fördel att läraren följer samma elevgrupp år efter år, eftersom det ger 
kontinuitet i lärare–elevrelationen.  

Skolstorlek, kultur och samverkan 
Nyckeln till att förstå skillnader mellan skolor och gruppformer sammanhänger 
enligt Reeves’ (2008) forskningsöversikt i första hand med frågan om skolans 
totala elevantal och bara i andra hand med frågan om klassens elevantal. Att alla 
i hela skolan känner varandra, både vuxna och barn, har en positiv inverkan på 
skolkulturen. Litenhet gynnar engagemang och samarbete även mellan skola och 
hem. Reeves påpekar att små skolor är att föredra framom stora – om man beto-
nar aspekter som samhörighet, tolerans, trygghet och självkänsla.  
Det finns inget ”rätt svar” angående vilket slags grupp som är den ideala, utan 
frågan måste relateras till vad som är utbildningens målsättning, hävdar Kosken-
niemi. I internationella studier framkommer att elever i skolor med en eller två 
lärare är lugnare och mer sociala. Om målet är social utveckling, erbjuder hete-
rogena grupper bättre möjligheter för detta (Koskenniemi 1982, 121–124). 
Också Bell och Sigsworth (1987, 113) hävdar att små skolor med åldersblandade 
klasser påverkar elevernas personliga och sociala utveckling positivt. 
I en studie av Storfors och Åbrandt (2002) om finlandssvenska elever i årskurs 5 
och 6 framkommer att eleverna trivs bra både i stora och små skolor, men det 
finns ett samband mellan föräldraengagemang och skoltrivsel. I små skolor upp-
levde eleverna den fysiska skolmiljön och ordningen i skolan som bättre, än ele-
verna i större skolor gjorde. Eleverna hade överlag en positiv attityd till sina 
skolkamrater, men attityden verkade vara något bättre i de större skolorna. Detta 
förklarar Storfors och Åbrandt med att elever i större skolor har bättre möjlig-
heter att välja sina kamrater (jfr Öström 2006).  
Elevernas inlärningsresultat och klimatet i klassen påverkas inte bara av relatio-
nerna mellan läraren och eleverna, utan också av relationerna mellan eleverna 
(Marklund 1962). Kvalsund (2004a) har forskat i elevrelationernas karaktär i 
olika skolformer och elevgrupper. Genom att studera 7–12-åriga elevers 
samverkan under skolraster har han identifierat två olika mekanismer som 
kännetecknar små respektive stora landsbygdsskolors sociala och pedagogiska 
miljöer.46 I mindre skolor med åldersblandade elevgrupper finns en olikhetens 
mekanism (the mechanism of difference, 363) som innebär att eleverna fostras 
till att samverka med olika kamrater. Eftersom eleverna är färre kan den enskilde 
inte välja sitt umgänge, utan lär sig umgås med alla oavsett ålder, kön, kompe-
tens, intressen eller andra personliga egenskaper (se även Bell & Sigsworth 
1987). I åldersblandade grupper i de mindre skolorna löser eleverna ofta kon-
                                                      
46 Kvalsund (2004a, 368) anger att man i den norska skolkontexten klassificerar skolor 
med färre än 55 elever som små skolor (årskurs 1–6). 
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flikter på egen hand genom diskussion. De förhandlar sig fram till anpassade 
regler för lekar och spel. I större skolor med åldershomogena klasser uppträder 
däremot en likhetens mekanism (the mechanism of similarities, 364) som innebär 
att eleverna söker sig till kamrater som är lika dem själva, vilket ofta innebär att 
man utesluter den som är annorlunda. Också leken påverkas, så att de elever som 
i större skolor deltar i spel är de som redan är införstådda med spelets regler och 
är duktiga på det. Samtidigt är det i större skolor som den inbyggda distan-
seringen genom det stora elevantalet medför att det uppstår social närhet i små 
grupper som en motkultur. Att närheten och intimiteten är större mellan enskilda 
elever i de stora skolorna, kan enligt Kvalsund betecknas som en paradox. I de 
små skolorna finns både närhet och distans samtidigt, genom att eleverna umgås 
med barn som är olika dem själva. Skolelever får följaktligen olikartade erfaren-
heter av social samverkan beroende på skolors storlek. Samverkan i de mindre 
skolornas inlärningsmiljöer gynnar självdistansering, integration, kollektivitet 
och acceptans trots olikheter. Samverkan i de större skolorna med enkla klasser 
gynnar självhävdelse, fragmentering, intimitet och uteslutande av andra på grund 
av olikheter. (Kvalsund 2004a.)  
Förmågan att anta en annans perspektiv är mycket viktig i spel och lek, hävdar 
Mead (1976, 119): ”Man måste veta vad de andra kommer att göra för att kunna 
genomföra sitt eget spel”. M. von Wright (2000) anför utgående från Mead att 
förmågan att förstå andras perspektiv är viktig för det sociala samspelet. En hel 
människa behöver både veta vem hon själv är och kunna ta distans till sig själv 
och sätta sig in i andras situation. Østern (1996, 40) påpekar att då barn både får 
utvecklas i det egna identitetsskapande kultursammanhanget och samtidigt lär 
sig perspektivbyte – ”hur det är att vara i den andres kläder” – skapas en grund 
för ”ett globalare perspektiv som inrymmer empati, humanism och möjlighet till 
universalisering av perspektiv”. Detta harmonierar med Kvalsunds (2004a) syn 
på hur de olikartade samverkansprocesserna i små och stora skolor skapar olika 
möjligheter för elevernas individuella utveckling:  

Having persons different from you as social mirrors appears quite reasonable and 
even necessary for development of the selfidentity. Thus small rural schools and lar-
ger rural schools most probably aid the social construction of the self in very diffe-
rent directions. (Kvalsund 2004a, 365) 

Elever från olika skolmiljöer påverkas vid byte av skolstadium inte bara av den 
miljö de flyttar till, utan också av den miljö de kommer ifrån, d.v.s. av det de bär 
med sig. ”What the transition is a transition from appears to be very important 
for constructing a social and cultural meaning of the transition” säger Kvalsund 
(2000, 422). Bronfenbrenner (1979) kallar miljöbyten ”ecological transitions”, 
ekologiska transitioner. Begreppet åsyftar både förflyttningar mellan miljöer och 
byte av roller. För ett barn är det av stor betydelse om inträdet i en ny miljö sker 
med en från tidigare bekant kamrat eller vuxen, med s.k. signifikanta andra. 
Också hur informationen mellan miljöerna fungerar är viktigt, som att barnet och 
dess familj får information om den nya miljön och i förväg får bekanta sig med 
den. En övergång mellan miljöer eller ett rollbyte kan ha olika konsekvenser för 
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ett barns utveckling. Transitioner kan innebära utvecklingspotential, men det 
finns också risk för att de hämmar barnets utveckling (Ertesvåg & Bø 2006). I 
samband med skolindragningar och skolsammanslagningar är det viktigt att 
beakta att det handlar om olika kulturer i olika typer av skolor och klassamman-
sättningar (jfr Hofstede 1991; Kvalsund 2000, jfr avsnitt 4.3). Miljöbyten behö-
ver beledsagas av kontaktskapande aktiviteter som kan underlätta transitionen 
(Bronfenbrenner 1979). 
Kvalsund (2000) iakttar att elever som kommer från små skolor med ålders-
blandande grupper är vana med ett kollektivt och integrativt tänkande. Elever 
från skolor med åldersindelade klasser är däremot vana att röra sig i grupper som 
bygger på likhetens princip, intimitet och individualisering (jfr Vinterek 2003). 
Vid övergången från lågstadieskolan till ett högstadium med enkla klasser blir 
det en mindre förändring för dessa elever än för dem som kommer från mindre 
skolor, som nu ska vänja sig vid ett nytt sätt att tänka och relatera till andra ele-
ver. ”The transition from the smaller rural schools represents a shift of the center 
of gravity for the forming of relationships” (2000, 422). Varje skola är en 
institution med sina egna kulturella begränsningar. ”…We cannot escape the 
ongoing construction of social and cultural meaning of the schools as collective 
units”, säger Kvalsund (2000, 422). Hur eleverna interagerar är djupt rotat och 
lokalt förankrat i den enskilda skolan. Tydligt är att små skolor med ålders-
blandade klasser formar en annan typ av social kompetens än stora skolor med 
åldershomogena klasser. (Kvalsund 2000.) 
Också Putnam (2006) kopplar samman skolstorleken och elevernas möjligheter 
till aktivitet. Han menar att mindre skolor stimulerar till aktivare engagemang i 
olika verksamheter än större skolor. Det beror på att fler elever har chans att 
göra saker, vilket främjar delaktigheten och det sociala kapitalet47 (jfr Bell & 
Sigsworth 1987; Blatchford & Mortimore 1994).  

I mindre skolor liksom på mindre orter är förväntningarna större på att alla ska delta. 
Att dela upp de jättestora skolorna eller ordna mindre ’skolor inom skolan’ skulle 
med säkerhet ge utdelning i form av större socialt kapital. (Putnam 2006, 426) 

Detta kan jämföras med Anckars (2004) slutsats att det är en vanlig föreställning 
att litenhet och avskildhet leder till ekonomisk brist och otillräcklighet. Hans 
studier (av mikrostater) visar att litenhet tvärtom kan främja öppenhet och 
anpassning till utmaningar. Litenhet sammanhänger med ökad demokrati. ”I 
sammanhang som har att göra med demokrati är den lilla storleken överlägsen 
den stora” (Anckar 2004, 18).  

                                                      
47 Begreppet socialt kapital användes redan i början av 1900-talet i Amerika för att 
beskriva samverkan mellan människor på landsbygden och senare också i forskning om 
stadsbefolkning, men tänkandet om människors samhörighet kan härledas ända till 
Aristoteles. Putnam åsyftar med socialt kapital människors förtroende för varandra, samt 
normer och nätverk som bygger upp ett samhälle (Hyyppä 2002; Putnam 2006). 
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Utgående från den refererade forskningslitteraturen är en konklusion att forsk-
ning om elevers relationer och skoltrivsel behöver beakta elevers olika behov i 
olika åldrar. Skolors olika storlek påverkar skolkulturen och vilka sociala och 
kulturella samverkansmodeller48 som växer fram inom skolan. Skolans storlek 
och klassammansättning kan antas ha ett samband med vilket slag av kulturell 
kunskap och social kompetens skolan ger. De refererade forskningsresultaten 
indikerar att det finns en skillnad mellan små och stora skolor ifråga om den 
sociala fostran (Kvalsund 2000; 2004a; Koskenniemi 1982; Peltonen 2004; 
Rønning, Solstad & Øines 2003; Vinterek 2003). Att elever av olika åldrar 
undervisas i samma grupp och att skolans totala elevantal är litet, kan främja 
gemenskap och acceptans oavsett olikheter. I större skolor med enkla klasser 
finns samtidigt både fragmentering och intimitet (Kvalsund 2004a).  
Vinterek (2003) konstaterar att det därtill föreligger skillnader mellan skolor 
som har åldersblandade klasser beroende på om de finns i städer eller på landet, 
samt beroende på om skolorna infört åldersblandningen av pedagogiska eller 
strukturella skäl. Att det därtill enligt Kvalsund (2000; 2004a) finns skillnader i 
elevsamverkan också generellt mellan landsbygdsskolor, beroende på om 
skolorna är små eller stora och klasserna åldersblandade eller inte, antyder att 
skolans utformning och sättet att arrangera undervisningen har stor betydelse för 
elevernas fostran och utveckling, även om skolorna finns i liknande miljöer. 
Därtill har elevantalet både i klassen och i skolan betydelse för lärarnas och 
skolpersonalens möjligheter att möta varje elev som en unik individ. Att samma 
lärare följer elevgruppen under en lång tid kan främja goda pedagogiska relatio-
ner, samtidigt som det ställer höga krav på lärarens kompetens (jfr avsnitt 2.2.3).  
Att värdera skolors olikhet handlar följaktligen om värderingar angående vad 
som anses värdefullt och viktigt i ett skolsammanhang. Den lilla byskolan med 
åldersblandade klasser kan anses vara en specifik skolform med särskilda 
pedagogiska, sociala och kulturella betingelser.  

3.3.2 Barnets närmiljöer och lokal kunskap 
Enligt ett miljöekologiskt perspektiv är skolan och hemmet parallella inlärnings-
miljöer, som genom samarbete kan stöda varandra och hjälpa barnet att utveckla 
en personlig koherent världsbild (Bronfenbrenner 1979; Hirsto 2001). Hemmet 
tillhör en subkultur inom den övergripande kulturella kontexten, dit också skolan 
hör. Hur dessa olika miljöer eller kulturer samverkar påverkar barnets utveckling 
och inlärning. En harmoni mellan skolans och hemmets värderingar skapar 
stabilitet och trygghet (Hirsto 2001).  

                                                      
48 Jag använder det förenklade begreppet samverkansmodeller för att beskriva kulturella 
modeller och skript (se Cole 1998, avsnitt 2.1.1) eller det som Bruner (2002, 101–102) 
beskriver som kulturell praxis eller mönster som blir ”en prototyp för den praxis som vi 
sedan kommer att ta för given i vårt förhållningssätt till världen” (se avsnitt 3.2). 
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Enligt Korpinen (1998a) behöver den lilla byskolan analyseras och förstås i både 
en fysisk-materiell, social, kulturell, estetisk och historisk bemärkelse. Vid sidan 
av hemmet är skolan den byggnad som har den främsta platsen i en ung 
människas liv. Skolan ger inte bara kunskap, utan också upplevelser. Korpinen 
lyfter fram människorelationernas betydelse för utvecklingen av en sund själv-
känsla. Byskolan är enligt Korpinen en gemenskap där individen blir sedd. 
Undervisningen kan formas i en växelverkan med det lokala och möta elevernas 
individuella behov.  
Bronfenbrenners (1972) vision om gemenskap och fostran omfattar barnets hela 
närmiljö, som släktingar, grannar, lärare och barnledare, s.k. andra viktiga vuxna 
som stöder föräldrarna i fostran och har samma värderingar. Ertesvåg och Bø 
(2006, 267) tolkar Bronfenbrenners synsätt som harmonierande med det afri-
kanska ordspråket ”it takes a whole village to raise a child” – det behövs en hel 
by för att fostra ett barn. Eller med Bronfenbrenners ord: ”Children need people 
in order to become human” (Bronfenbrenner 1973, i Ertesvåg & Bø 2006). 
Enligt Bronfenbrenner (1972, 124) riskerar barn att utlämnas till värdevakuum 
och främlingskap, om barnens verklighet präglas av “ålderssegregationen” i 
samhället och frånvaron av vuxna. Skolorna behöver skapa möjligheter för sam-
verkan över åldersgränserna, både mellan eleverna och mellan skolan och lokal-
samhället. Läraren har en nyckelfunktion i detta. Skolan kan vara en mötesplats 
både för informell och formell verksamhet. I gemensamma projekt upplever sig 
barnen delaktiga och betydelsefulla, samtidigt som de vuxna som medverkar 
visar att de stöder skolans uppdrag. En ömsesidig respekt skapar en god 
atmosfär. Bronfenbrenner betonar ”det lokala initiativet och intresset”– ”Vi tror 
att man måste börja där. Det är ju där barnen är” säger han. Det innebär inte en 
betoning av kollektivet på bekostnad av individen, utan att ”vuxna blir aktivt 
engagerade i barnens liv och – vice versa – att barnen blir mera aktivt enga-
gerade i och känner större ansvar för den egna familjen, lokalsamhället och 
samhället i stort” (Bronfenbrenner 1972, 170–171).  
Rothbaum och Trommsdorff (2007) menar att den formella utbildningen i väst-
världen tenderar att betona individualism genom att skolan är avskild från famil-
jerna och syskonen skiljs åt. I kollektivistiska kulturer är skolan inte på samma 
sätt åtskild från vardagsverkligheten. I agrara samhällen är det vanligt att syskon 
fostrar varandra. De lär sig både att ta hand om andra och att ta emot hjälp. Flera 
forskare framför att individualism och kollektivism inte behöver betraktas som 
varandra uteslutande motpoler. Båda kan existera i varierande grad samtidigt. 
Samhörighet (relatedness) behöver inte vara en motpol till autonomi (autonomy) 
i kulturers fostran, utan de kan interagera på olika sätt i olika sammanhang, 
situationer och tidpunkter (Rothbaum & Trommsdorff 2007; Tamis-LeMonda 
m.fl. 2008). 
Rörelsen ”community education”, med ursprung i Deweys pedagogik, betonar 
skolans samhällstillvändhet (Imsen 1999; Kalaoja 2001). Elevernas föräldrar och 
den omgivande byn kan vara ett stöd för läraren och en resurs i skolarbetet. 
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Skolan är å sin sida en resurs i samhället och fungerar som ett kulturellt centrum. 
Skolan ska vara en del av livet och ”en plats där barnen kan växa och lära sig 
genom att leva”, i stället för att ”bara vara ett ställe där man lär sig sådant som 
har en abstrakt och avlägsen betydelse för ett eventuellt liv som ska levas i fram-
tiden”, säger Dewey (1995, 58–59). Solstad (2003) beskriver en sådan skola som 
samhällsaktiv. För att samverkan ska fungera krävs en god praxis med bl.a. gott 
ledarskap och fungerande samarbetsnätverk (Rønning, Solstad och Øines 2003). 
I detta sammanhang aktualiseras även en av de inbyggda motsättningarna inom 
utbildningen, nämligen frågan om skolan ska betona en lokal kunskap eller en 
universell. I frågor som kan karaktäriseras som antinomier behövs en balans 
mellan båda typerna av synsätt (Bruner 2002; se vidare avsnitt 4.1). Ur ett inlär-
ningspsykologiskt perspektiv handlar det inte om olika typer av kunskap som 
skulle stå i konflikt med varandra, utan om kunskap som kompletterar och stöder 
varandra (Solstad 2003). Elevmotivation och inlärning av nya begrepp är näm-
ligen kopplade till det lokala. Utgående från lokalt lärostoff kan eleverna vidare-
utveckla generella och kontextfria begrepp och föreställningar. Inlärning främjas 
bäst då man beaktar elevernas fysiska, kulturella och sociala miljö, genom att gå 
från det enskilda till det allmänna, och från det nära till det som är längre bort. 
”For å seie det akademisk, generelt innsyn kan ofte best fremmast gjennom det 
enkelte individ sine partikulære opplevingar og observasjonar” (Solstad 2003, 
181). Också Østern (1996) anför ett liknande tänkesätt. Det lokala och det som 
kanske betraktas som perifert, är inte perifert i en modern värld där ny teknik 
kan skapa många kontaktmöjligheter oavsett geografiska avstånd. Frågan om 
vad som är centrum eller periferi lever (jfr Lippmann 1966). En decentra-
liseringspolitik kan tillvarata periferins möjligheter på ett annat sätt än en 
centraliseringspolitik, hävdar Østern. Att satsa på lokal kultur och identitet, sam-
tidigt som barnen ges möjligheter till perspektivbyte och får en förståelse för 
andra, skapar en grund för empati och humanism (Østern 1996). Laukkanen 
m.fl. (1986) konstaterar att utbildningens syfte borde vara att ge eleverna en god 
självkänsla. Detta syfte kan uppnås genom en undervisning som sker i nära sam-
arbete med elevernas lokala miljö, så att alla resurser tas tillvara och man får 
uppleva tillfredsställelsen i ett lyckat gemensamt arbete (Laukkanen 1986, 69; jfr 
Korpinen 1998a). 
Från grundskolan behöver eleverna få med sig färdigheter, tankemodeller och 
handlingsstrategier som de kan ha nytta av oavsett på vilken plats eller i vilken 
position de kommer att vara i framtiden (Solstad 2003). Genom lokalt lärostoff 
kan de unga få identitet och förankring. Det handlar om lokalt förankrad under-
visning som ett tänkande, inte bara som en krydda eller omväxling i det riktiga 
arbetet i skolan, påpekar Solstad. Om skolan däremot skapar främlingskap bland 
barn och unga som kommer från minoriteter och från perifera områden, leder 
detta till att dessa elever inte till fullo tillgodogör sig undervisningen eller 
accepterar skolans normer och värderingar. En skola som inte ger rum för lokala 
intressen och yrkesområden riskerar att fjärma de unga från lokalsamhället, i 
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stället för att gynna lokalsamhällets utveckling och kontinuitet (Solstad 2003; jfr 
Ingalls, Hammond, Dupoux & Baesa 2006; Laukkanen m.fl. 1986).  
Ingalls m.fl (2006) betonar vikten av lärares kulturella kompetens att möta 
elevers bakgrund genom kulturrelevant undervisning, som beaktar att elever från 
olika bakgrund lär sig på olika sätt. Det finns annars en risk för att en grupp 
elever inte utvecklar sin kapacitet och potential till fullo. Kulturen erbjuder i sig 
en verktygslåda med potential för barns utveckling, hävdar Bruner (2002). Tesen 
om ”kulturell deprivation” är enligt honom missvisande.49 Program som syftar 
till att förbättra en viss grupps levnadsförhållanden ikläs lätt en överlägsen 
beskyddarinställning. Det skulle vara viktigt att finna en balans mellan ”de 
värden och den livsstil som utmärker kulturen i stort” och ”identiteten hos de 
olika subkulturerna” (Bruner 2002, 102). Målet är att eleverna med stöd av den 
egna kulturen får redskap att aktivt delta i samhället och upplever sitt värde (Sol-
stad 2003). Förutsättningar för en väl fungerande social identitet är att en individ 
kan bedöma sig själv och sin förmåga, och att han eller hon upplever sig dela 
rötter och ursprung med andra, menar Allardt och Starck (1981, med utgångs-
punkt i Erikson 1968). Identitetsutveckling kan förstås som en process som sker 
både i människans innersta och i centrum av hennes kultursammanhang (jfr Cole 
1998). Enligt Uljens (2006) ingår i bildning både socialisation och personalisa-
tion: individen ska både införlivas i samhällets kultur och få beredskap att 
förändra denna kultur. ”Människoblivandet innebär att man kommer dels att 
tillhöra något gemensamt, dels att representera något unikt, individuellt” (Uljens 
2006, 13). Att växa in i en bestämd kultur behöver inte betraktas som en motpol 
till att tillägna sig ett visst kunskapsinnehåll, ifall individen ges redskap för 
reflektion. Ur ett politiskt perspektiv är skolan aldrig färdig, utan frågorna om 
skolans uppgift och mål är ständigt aktuella (Uljens 2006).  
Hargreaves (2004, 85) betonar en ökad gemenskap i skolan, framom ökade kurs-
planer: ”Att utveckla det sociala kapitalet är en central uppgift för skolan”. Om 
inte lärarna, skolan och samhället hjälper eleverna att få ett socialt kapital finns 
det en risk för att eleverna i stället söker sig till subkulturer. Socialt kapital är 
beroende av ett socialt och informellt lärande (jfr Kvalsund 2000; 2004a). 
Putnam (2006) aktualiserar frågan huruvida det sociala kapitalet även kan stå i 
konflikt med jämlikhetsidealet. Att socialt kapital ofta skapas ”i opposition mot 
något eller någon” kan verka som om gemenskap inom sig bär en konflikt med 
sig själv (Putnam 2006, 380). Det är därför viktigt att identifiera karaktärsdragen 
för vad gemenskap är i samhällslivet. Om normer och nätverk som ligger i en 
viss grupps intresse är diskriminerande gentemot andra, kan det sociala kapitalet 
bära på social ojämlikhet. Men gemenskap och jämlikhet går att förena och kan 
förstärka varandra. Putnam lyckas visa på de positiva effekter som frivillig 
organisationsverksamhet, informella sociala nätverk och tillit mellan människor 

                                                      
49 Enligt tesen om kulturell deprivation har barn som kommer från mindre gynnsamma 
förhållanden sämre möjligheter att uppnå en god grund inför livet, än barn som kommer 
från det som i USA värderas som standard, nämligen medelklasshem (Bruner 2002, 94).  
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har för demokratin och ekonomin i ett samhälle (Petersson & Rothstein 2006; 
Putnam 2006).50 Även Dewey (1997) reflekterar kring sociala sammanslut-
ningars och gemenskapers betydelse. ”Socialisationens kvalitet och värde beror 
på gruppens vanor och mål”, hävdar Dewey (1997, 122). Att en grupp inte är en 
isolerad helhet, utan bygger relationer utåt, är ett viktigt kriterium för den frihet 
som behöver finnas också inom en gemenskap. ”Isolering bäddar för rigiditet 
och stel institutionalisering av livet” menar Dewey (1997, 126).  
Strävan med gemensamma skolor för alla och skolsammanslagningar har enligt 
Putnam (2006, 382) varit att uppnå ”överbryggande och sammanbindande 
socialt kapital” i form av bekantskap, tolerans och förtroende. Samtidigt ledde 
integrationerna till långa skolresor och skolskjutsar, som fjärmade eleverna från 
det lokala och de möjligheter som där fanns att bygga upp socialt kapital i form 
av vänskap, samarbete och solidaritet (jfr Cavonius 1978). ”Den djupaste trage-
din i bussningskontroversen är att båda sidor antagligen hade rätt”, säger Putnam 
(2006, 382). Det finns olika former av socialt kapital och ibland verkar det som 
om de står i konflikt med varandra. Men också i olika skeden av livet kan beho-
vet av sociala nätverk vara olika. (Putnam 2006.)  

3.3.3 Skolans plats och fysiska miljö 
Under de senaste åren har intresset för forskning om platsens betydelse ökat. 
Platsen är viktig i de flesta människors liv, trots globalisering och en ökad inter-
nationalisering (Escobar 2001). I forskning som vill förstå människors förhål-
lande till den fysiska omgivningen handlar det inte om ”enskilda platser som 
sådana”, utan om den betydelse och mening som platsen har för olika människor 
(Nordström 2000, 2). Detta beror inte bara på platsens egenskaper, utan på hur 
den används, upplevs och värderas, med andra ord handlar det om platsen som 
mental och kulturell konstruktion (jfr Cole 1998; Escobar 2001). Platsen förbises 
ofta i forskning om personlighetsutveckling, konstaterar Bruner (1987). Platsen 
är dock av avgörande betydelse, eftersom den formar och begränsar de berättel-
ser som berättas eller kunde berättas: 

/…/ place is crucial and it shapes and constrains the stories that are told or, indeed, 
that could be told. Place is not simply a piece of geography, an established Italian 
neighborhood in Brooklyn, though it helps to know its “culture” too. It is an intricate 
construct, whose language dominates the thought of our narrators. (Bruner 1987, 25) 

Barn utvecklar sin relation till plats med bakgrund av den värld av mening som 
de vuxna skapar med språkets hjälp. Barns förhållande till plats utvecklas i 
samma takt som barns utveckling i övrigt och går från det konkreta till det mer 

                                                      
50 Kritik framförs mot Putnams teori till den delen att det sociala kapitalet enligt honom 
sammanhänger med aktivitet i olika frivilliga organisationer, eftersom det inte automa-
tiskt är så att alla organisationer verkar för samhället. Då blir det i stället fråga om ett 
negativt socialt kapital, som verkar nedbrytande på demokratin (Petersson & Rothstein 
2006; Putnam 2006). 
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abstrakta. Nordström (2000) märkte att yngre skolelever (årskurs 2–5) i uppsat-
ser om boendemiljön beskrev platsen konkret och betonade utomhusmiljön. 
Detta kan enligt henne bero på att barnen upplever en större ”verklighetskänsla” 
utomhus och i naturen där de kan uppleva saker med sina sinnen (Nordström 
2000, 4). Äldre skolelever intresserade sig däremot för husets inre miljö. Det 
verkar som om landsbygdsbarn har en annan relation till sin miljö än stadsbarn. 
En tolkning är att landsbygdsbarn är känslomässigt och socialt engagerade i 
hembygden på ett sätt som barn i staden inte är. Barn som vuxit upp i lant-
brukande familjer har livet på gården i sitt känslomässiga fokus. ”För dessa barn 
är platsen, där de lever, ett konkret uttryck för deras förankring och hemhörighet 
i tillvaron”, säger Nordström (2000, 60). Det handlar om delaktighet i olika kul-
turer, vilket sammanhänger med faktorer som föräldrarnas arbete och lokal-
samhällets samverkan. Naturen och den fysiska miljön blir en del av kulturen 
och fungerar som en förmedlande länk mellan barn och vuxna (jfr Cole 1998). 
(Nordström 2000.) 
Nu har man alltmer börjat intressera sig för den mångsidiga utemiljöns betydelse 
för barnens inlärning och lek. Då skolors elevantal ökar och skolbyggnaderna 
behöver byggas ut, leder det till att skolornas tidigare omgivningar förstörs och 
platserna för lek och naturupplevelser minskar. Attwell med kolleger har sökt 
och dokumenterat skolor som ändå lyckats skapa eller behålla en god utemiljö i 
städer och på landsbygden i Danmark, Norge, Sverige och Finland (Attwell, 
Hauan, Olsson, Schytte & Tapaninen 2004). Enligt forskningscentralen Stakes 
undersökning (2004) upplever barnen och föräldrarna det viktigt att skol-
byggnaden är tillräckligt rymlig och att det finns möjligheter till meningsfulla 
aktiviteter på skolgården.  
I samband med kommunala beslut om skolindragningar anförs brister i skol-
utrymmena som ett av skälen till indragning. T.ex. sägs att det inte går att ordna 
en läroplansenlig och mångsidig gymnastikundervisning i en liten skola (jfr 
kapitel 7). Liksom platsen både skapar och begränsar vilka berättelser som är 
möjliga (Bruner 1987, 25) kan det antas att olikheter ifråga om skolors utform-
ning, plats och storlek medför olika utvecklingsmöjligheter för barn. Trots att 
alla skolor Kvalsund (2000; 2004a) undersökte var landsbygdsskolor gav 
skolornas olika storlek och struktur olika möjligheter för det informella lärandet. 
I de mindre skolorna deltog samtliga elever i rastlekar och spel, t.ex. fotboll, 
oberoende av ålder eller kompetens (jfr Bell & Sigsworth 1987). Skolgården var 
tillräckligt stor för att alla elever skulle ha tillräckligt med utrymme för att leka. 
Eleverna själva valde vilken aktivitet de ville delta i, var och med vem. I de 
större skolorna med åldershomogena klasser var lekutbudet mer begränsat och 
det fysiska utrymmet för lek mindre. Få pojkar kände till reglerna för flickornas 
lekar och vice versa. Eleverna måste vänta på sin tur att få leka eller spela 
fotboll. Turordningen bestämdes av lärarna eller av elevrepresentanter. Spelen i 
de större skolorna blev ofta tävlingar mellan konkurrerande grupper i samma 
årskurs eller mellan olika årskurser. Då Kvalsund intervjuade eleverna visade det 
sig att de elever som deltog i spelet också spelade fotboll på fritiden. Hans 
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slutsats är att elever i större skolor inte spelar fotboll, utan tränar fotboll som 
sport (Kvalsund 2000; 2004a). Att finna en frivillig rörelseglädje är nyckeln till 
att hitta en frivillig motionsform också som äldre, hävdar Zacheus och Järvinen 
(2007). Negativa upplevelser från skolgymnastiken kan nämligen påverka för-
hållningssätten till motion också i vuxenlivet. Utgående från Kvalsunds studier 
verkar det som om den frivilliga rörelseglädjen får ett naturligt utrymme i skolor 
med dels en rymlig skolgård som uppmuntrar till kreativa lekar och spel, dels 
sociala förhållanden där aktiviteter möjliggörs för alla oavsett olikheter (jfr 
avsnitt 3.3.1). Att barn rör på sig och leker utvecklar deras inlärningsförmåga 
och gynnar hälsan både i nuet och på lång sikt (Berg & Cramér 2003).  
Betydelsen av var skolan finns, d.v.s. av skolans plats, konkretiseras i skillnader 
som beror av det geografiska avståndet mellan hemmet och skolan. Internatio-
nell forskning visar att långa skolresor har en negativ inverkan på elevers ork 
och studieresultat (Spence 2000). I en fördjupad analys av PISA-resultat51 finner 
Brunell (2007, 146) bl.a. ett samband mellan låga kostnader för kommunalt 
ordnade skolskjutsar och elevernas upplevelse av gott skolklimat, vilket kan tol-
kas som att skolans geografiska tillgänglighet är av betydelse i grundskolans 
högre årskurser. Länsstyrelsen i Västra Finlands län (2007, 78) beskriver den 
grundläggande utbildningens tillgänglighet som god ifall 90 procent av eleverna 
i åldern 7–12 år och 70 procent av eleverna i åldern 13–15 år bor inom en fem 
kilometers radie från sin skola.52 
Sigsworth och Solstad (2001) påpekar att de små skolorna fyller en viktig funk-
tion, särskilt i geografiskt glesbebyggda och vidsträckta områden, både i 
industri- och utvecklingsländer. Inom medicinsk forskning intresserar man sig 
för hur skolans tillgänglighet påverkar barns hälsa i fråga om det finns möjlig-
heter till vardagsmotion genom t.ex. promenad eller cykling till och från skolan. 
Hotbilderna av en för lång eller otrygg skolväg är fetma, skador och ojämlikhet 
(Roberts 1996). Forskare i Amerika efterlyser goda gång- och cykelbanor och 
förespråkar små skolor nära hemmen också i tätbebyggda områden: “Such 

                                                      
51 PISA (Programme for International Students Assessment) är ett internationellt 
forskningsprogram som utvärderar hur 15-åringar i OECD-medlemsländerna och i 
partnerskapsländer behärskar de färdigheter som anses behövas i det framtida samhället, 
med utgångspunkt i läsning, matematik och naturvetenskapligt tänkande. Testet undersö-
ker inte de enskilda ländernas läroplaner och måluppfyllelsen i relation till dessa, utan 
utvärderar mer generella färdigheter (Arinen & Karjalainen 2007). I testresultaten hade 
de finlandssvenska eleverna presterat något sämre än de finskspråkiga, vilket gav upp-
hov till Brunells fördjupade analys (2007).  
52 År 2007 bodde 94 procent av hela landets finskspråkiga elever i årskurs 1–6 inom en 
fem kilometers radie från skolan och 79 procent av eleverna i årskurs 7–9. Variationer 
mellan kommuner är stor. Motsvarande antal inom den svenskspråkiga grundläggande 
utbildningen i Västra Finlands län var 86 procent i årskurs 1–6 och 46 procent i årskur-
serna 7–9, vilket enligt Länsstyrelsen inte når upp till det som räknas som en god 
servicenivå (Länsstyrelsen i Västra Finlands län 2007). 
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schools would not only enable students to walk to school, but would reduce air 
pollution and improve neighborhood social capital as well” (Falb, Kanny, 
Powell & Giarusso 2007, 274). I Danmark fann forskare att cykling eller 
promenad till skolan också hängde samman med att barnen var fysiskt aktiva på 
fritiden i övrigt. Det behövs dock mer forskning om vilka sociala och miljö-
mässiga faktorer som främjar respektive begränsar barnens aktivitet (Cooper, 
Andersen, Wedderkopp, Page & Froberg 2005) och om vad som är en trygg 
skolväg (Falb m.fl 2007).  
Kirkeby (2006) drar i sin doktorsavhandling om skolors arkitektur slutsatsen att 
skolbyggnadens form måste överensstämma med skolans pedagogik. Hon under-
söker samspelet mellan barn och skolans fysiska ramar, samt mellan pedagogik 
och arkitektur. Det beror inte bara på läraren hurdana pedagogiska möjligheter 
det finns i skolan, utan också på skolbyggnaden. Ett samarbete mellan pedagoger 
och arkitekter kan både ”definiera pedagogikens rum” och ”definiera rummets 
pedagogik”, hävdar Kirkeby (2006, 2). En skolas arkitektur kan gynna den 
sociala utvecklingen genom att den skapar strukturer för samvaro och samman-
för elever, samtidigt som det också behöver finnas rum för ostört arbete. Skolan 
behöver därtill ha plats för fysiska aktiviteter och praktiska problemlösande pro-
cesser. Allt ska inte vara tillrättalagt på förhand. Men det är ingen nytta med att 
arkitekturen i ett nybygge är ambitiöst och syftar till att skapa rum för olika 
arbetssätt, ifall utrymme för flexibelt arbete bara finns på papper och inte i prak-
tiken, genom att det inte finns tillräckligt rum för varje elev, hävdar Kirkeby: 
”/…/Man muss mehr Arbeitsplätze als Schüler haben” (Kirkeby 2005, 18). 
Kirkeby definierar skolbyggnaden som pedagogikens tjänare. Den ska medverka 
till att pedagogikens intentioner förverkligas. Man kan inte tala om kausala sam-
band mellan byggnad och pedagogik, men det finns en samverkan, hävdar hon. 
Många av de strömningar som man i dag bekänner sig till inom skola och utbild-
ning, härstammar egentligen redan från långt tillbaks i tiden. Det sätt som en 
byggnad används på reflekterar de möjligheter som är inbyggda i byggnaden. 
Arkitekturen uttrycker värderingar (jfr Cole 1998; Gudmundsdottir 2001). För 
barnet som vistas i byggnaden under en lång tid, blir byggnaden en spegel av de 
samhällsnormer som påverkat skolbyggnadens utformning, d.v.s. ett betydelse-
bärande rum. Att lärare och elever trivs i skolans fysiska rum kan kallas vardags-
estetik (jfr Korpinen 1998a). Att byggnaden har rum för stämningsfullhet och 
atmosfär är inte något som kan mätas rent intellektuellt eller objektivt. Det hand-
lar om upplevelsen av en byggnad. (Kirkeby 2005; 2006.) 

3.4 Konklusioner 
Utgående från framställningen i detta kapitel aktualiseras frågan hur skolan ska 
uppbyggas och organiseras för att fungera som en sådan motkultur som Bruner 
(2002) efterlyser – som en plats präglad av balans mellan det personliga och det 
gemensamma, det lokala och det globala, och som en plats som gynnar elevernas 
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mognad och harmoniska helhetsutveckling, samtidigt som den skapar mening i 
nuet – med andra ord som en plats som främjar växande (jfr Dewey 1997). I ett 
försök att sammanfatta grundläggande premisser för detta har jag presenterat tre 
synsätt på individens utveckling som alla betonar det som M. von Wright (2000, 
76) beskriver på följande sätt: ”Människors medvetenhet blir till och existerar i 
social interaktion”.  
Det sammanhang individen ingår i är inte betydelselöst utan skapar och begrän-
sar utvecklingsmöjligheter. Sammanhanget kan betraktas både som koncentriska 
cirklar och som en väv där trådarna går in i varandra (jfr Bronfenbrenner 1979; 
Cole 2002). I sammanhanget inräknas både det fysiska och det sociala, som 
bärare av kultur (Cole 2002; jfr Gudmundsdottir 2001; Kirkeby 2006). Att elever 
upplever meningsfullhet beror av om de känner sig delaktiga och upplever 
tillvaron begriplig och hanterbar (jfr Antonovsky 2005). Hurdana möjligheter 
skolan har att vara en miljö som gynnar varje elevs optimala utveckling är 
sammankopplat både med lärarens pedagogiska tänkande och handlande (jfr 
kapitel 2) och med de yttre ramar som skapats för utbildningen och under-
visningen. Med avstamp i det kulturpsykologiska, miljöekologiska och relatio-
nella tänkandet som betonar relationernas inverkan på växandet, har en översikt 
av forskning om utbildningens uppbyggnad och organisering (strukturer) i 
förhållande till pedagogikens möjligheter givits. Flera forskare ifrågasätter de 
standardiserade testens möjligheter att identifiera skillnader mellan skoltyper 
och gruppformer. De menar att skillnader i stället står att finna genom studier av 
mer svårgripbara fenomen som skolkultur, samverkansmodeller och samver-
kansformer. Olikheter ifråga om dessa har implikationer för vilka värden och 
vilken kompetens skolan förmedlar. De samverkansmodeller som finns inom 
skolan inverkar i förlängningen på samhällslivet i stort (jfr Bruner 2002; 
Kvalsund 2000; 2004a). En konklusion är att skolan behöver främja helhets-
utveckling genom en balans mellan både kunskap, förmåga och attityder, 
respektive mellan ”episteme”, ”techne” och ”fronesis” (jfr Gustavsson 2004; 
OECD 2002).  
I nästa kapitel, kapitel 4, analyseras vilka värderingar som varit och är ton-
givande i byskolans övergripande kulturella sammanhang. Analysen grundar sig 
på tänkandet att forskningsobjektet måste relateras till sitt sammanhang (jfr 
Bruner 2002; Cole 1998; Little 1996). 
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4 Byskolans övergripande kulturella 
sammanhang 

Syftet med detta kapitel är kontextualisera byskolans berättelse genom att skapa 
en historisk bakgrund och förståelseram för analysen av lärares arbete, 
byskolans kulturella position och pedagogiska innebörd, samt byskolans 
samhällskontext i Finland. I det första avsnittet ges en inblick i teoretiska 
perspektiv på samverkan mellan kultur och utbildning. Utgångspunkten är att 
värderingarna är kulturens kärna. Därefter närmar jag mig genom litteratur-
studium frågan vilka centrala värderingar som ligger som grund för utbild-
ningens struktur och byskolans existens, samt för strukturella förändringar inom 
den finländska utbildningen. Slutligen diskuteras strukturella förändringars 
implikationer och konsekvenser. 

4.1 Att förstå utbildningens syfte och struktur 
Kontextualiseringens dubbla inriktning mot både den ”stora” världen och den ”lilla” 
– samhället och situationen – ökar säkerheten i tolkningsarbetet. (Ödman 1998b, 42) 

Det ämne som ska förstås och tolkas klargörs bäst om det kan relateras till 
relevanta bakgrundsfaktorer, som på olika sätt kan klargöra innebörden, hävdar 
Ödman (1998b). För att förstå kultur behövs en kännedom om historien. Den 
historiska kännedomen kan öka tolkningarnas realism och rimlighet.  
Bruner (2002) betraktar utbildning som ett förkroppsligande av kulturen, inte 
som bara ett förberedande av ett visst kulturellt levnadssätt (jfr Cole 1998). Det 
som händer i skolan är påverkat och medierat av kulturen (Gudmundsdottir 
2001). Fysiska ramar, så som hur klassrummen ser ut och hur skolor är byggda, 
har långa historiska traditioner som sammanhänger med utbildningsfilosofier (jfr 
Kirkeby 2006). Också omgivningens förväntningar på hurdan en lärare ska vara 
påverkar hur lärare organiserar både det fysiska rummet och skolans aktiviteter 
(Gudmundsdottir 2001; jfr Bruner 2002). 
Enligt Hofstede (1991) är värderingarna kulturens kärna. Bakom både urvalet 
och användningen av kunskap ligger olika sociala och politiska intressen. Då 
utbildningslagar eller läroplanstexter analyseras behöver dessa sättas i relation 
till vilka intressen och värderingar som kan ligga bakom (Berg 2003; Thavenius 
2004). Berg (1986) menar att skolan som institution präglas av inbyggda kon-
flikter som har sitt ursprung i frågor som berör skolans uppgift och funktion. Det 
finns en konflikt mellan olika bildningsideal. En institution är enligt Berg (2003, 
91–92) en inrättning som grundar sig på intressegruppers uppnådda konsensus 
om värderingar. Dessa gemensamma ”värdebaser”, som Berg benämner dem, 
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realiseras genom organisation och planmässighet. Institutionen är beroende av 
att den erhåller samhällelig legitimitet. Över tid beror institutionens fortsatta 
verksamhet på om den har en organisation som verkar i linje med de grund-
värderingar som institutionen företräder. Dessa värderingar kan inom utbild-
ningen härledas till skolans grundläggande uppdrag. Relationen mellan stat och 
samhälle sätter gränser för vilka institutioner som finns och överlever. Att forska 
om skolans innehåll innebär därför att försöka blottlägga både de explicita och 
implicita värderingar som är grunden för skolans existens i vid bemärkelse (Berg 
2003). 
Bruner (2002) menar att utbildningsmålen är komplexa. Perioder som präglas av 
förändringar karaktäriseras av motsättningar (jfr Berg 1986). Motsättningar kan 
vid en närmare granskning visa sig vara antinomier. Bruner (2002, 87) beskriver 
antinomier som  

att två stora sanningar, som trots att båda kan vara sanna, ändå motsäger varandra. 
Antinomier utgör en fruktbar grund inte bara för stridigheter utan också för reflektio-
ner. (Bruner 2002, 87). 

Bruner identifierar tre huvudsakliga områden för konflikt inom utbildningen. 
Dessa kan förenklas till frågan om utbildningen ska verka för individen eller för 
samhället och kulturen, frågan om barns utveckling beror av arv eller miljö, samt 
frågan om vilken kunskap som är värdefull, den lokala eller den universella (jfr 
kapitel 3). Det är inte fruktbart att enbart betona den ena sidan i en antinomi, 
menar Bruner, utan det krävs pragmatiska och balanserade lösningsmodeller 
som inte ska förenklas till att bara finna en medelväg. Också Schumacher (1973, 
209) identifierar antinomier i samhälls- och organisationskontext. Han beskriver 
antinomi som motsägelse mellan exempelvis lagar eller principer som båda 
förefaller vara ”i lika mån grundade på förnuftet”.  

4.2 Centrala värderingar i den finländska 
utbildningskontexten 

För att analysera och förstå berättelser om byskola, som jag med ett gemensamt 
namn kallar byskolans berättelse, är det viktigt att ha en helhetsförståelse av 
byskolans övergripande kulturella sammanhang (jfr Ödman 1998b). Det är 
viktigt att i en studie som syftar till att beskriva och förstå nuet, också blicka 
bakåt. Historiciteten löper som en röd tråd genom alla kontextnivåer i skolan och 
dess omgivning (Arfwedson 1994). Detta avsnitt syftar till att utröna vilka 
värderingar som varit bärande i det finländska bygget av en skola för alla oavsett 
plats eller bakgrund, med andra ord vilka tankar som har varit bärande i den 
form av samhällsbygge som den lilla skolan eller byskolan är ett av tecknen för 
(jfr Berger 1991; Ödman 1979).  
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4.2.1 Jämlikhetsidealet som grund för skolan 
Ett bärande ideal för uppbyggnaden av utbildningen i Finland och västvärlden 
har varit jämlikhetsidealet. Jämlikhetstanken härstammar långt tillbaks i tiden, 
men vilken innebörd som läggs i begreppet varierar över tid. Bakom tanken om 
jämlikhet finns tanken om rättvisa, ett värde som kan förliknas med idealen det 
sanna, goda och sköna (Ahonen 2003). Jämlikhetstanken är en s.k. allmän 
opinion53, som stått sig över tid (Noelle-Neumann & Petersen 2004). Den ingår i 
olika offentliga proklamationer, så som exempelvis i Förenta Nationernas 
deklaration om de mänskliga rättigheterna och i enskilda staters grundläggande 
författningar. Hur enskilda länder och medborgare klarar av att leva upp till 
jämlikhetsprincipen är dock en annan fråga, påpekar Brunell (2002), men utbild-
ning har ansetts vara en väg till att skapa jämlikhet.  
Comenius, som kallats ”Europas lärare”, hade jämlikhetstanken som ett ideal 
(Brunell 2002, 2; Suortti 2003, 84). Han deklarerade i sin stora undervisnings-
lära, Didactica Magna, att ”inte endast de rikas och förnämstas barn skall föras 
till skolan, utan alla på lika sätt” (Comenius 1632/Kroksmark 1989, 93). Målet 
var att göra alla ädlare och lyckligare. Comenius såg ett gott liv som det högsta 
målet i jordelivet och byggde sitt pedagogiska tänkande på kristen etik (Suortti 
2003). ”I varje välordnat samhälle, det må vara stad, köping eller by, bör upp-
rättas en skola som gemensam undervisningsanstalt för ungdomen” (Comenius 
1632/Kroksmark 1989, 90). Nussbaum (2000) relaterar frågan om resurs-
fördelning för allmännyttiga ändamål och institutioner till Aristoteles filosofi, 
där allas möjligheter att uppnå ett gott liv var ett centralt tema. De som har 
mindre förutsättningar ska enligt detta tänkande få mer.  
Både i Finland och i övriga Norden har tolkningarna av vad jämlikhet innebär 
inom utbildning varierat (Brunell 1998). Berg (2003) finner inom utbildningen i 
Sverige såväl innebörden utjämning av sociala skillnader (kollektivt tänkande), 
som lika möjligheter för alla (individualistiskt tänkande). Solstad (1997; 2003) 
identifierar i den norska utbildningskontexten en utveckling där likvärdighet 
genom likhet (under 1970- och 1980-talen) förändrats till likvärdighet genom 
mångfald (1980–1990-talen). Undervisningen ska främja helhet och samman-
hang, samt vara meningsfull och relevant för eleverna (Rønning 2003). Skolan 
ska inte längre standardiseras ifråga om innehåll och form, utan främja varje 
elevs optimala inlärning och utveckling genom att forma arbetssätt och innehåll 
utgående från den enskilda elevens och elevgruppens behov och förutsättningar, 
exempelvis genom en lokalt anpassad undervisning (jfr avsnitt 3.3.2). Detta kan 
beskrivas som att främja jämlikhet genom olikhet (Solstad 1997; 2003).  

                                                      
53 De allmänna opinionerna växlar både tidsmässigt och geografiskt. Endel opinioner är 
kortlivade, medan andra står sig en längre tid. I hur stora geografiska områden en 
opinion råder kan variera. En opinion kan vara bunden till nationella gränser, eller repre-
sentera en viss kulturell grupp. Det finns inte något som kan kallas en enhetlig allmän 
opinion. (Lippmann 1966.) 
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Ahonen (2003, jfr G. H. von Wright 1993/2003) identifierar en filosofisk 
konflikt mellan värdena jämlikhet och frihet. En tolkningsmodell av frihets-
begreppet är en s.k. positiv frihet, vilken innebär att alla får lika möjlighet till 
utbildning oavsett socioekonomisk bakgrund. En radikalare tolkningsmodell är 
att också utbildningens resultat borde vara jämlika. Enligt en negativ frihet är 
däremot varje individ autonom och fri att handla hur som helst, utan att ta 
hänsyn till andras behov. Den positiva friheten förutsätter att det finns en instans 
som övervakar att alla får sin skäliga del av resurserna, så att individerna inom 
ramen för dessa förhållandevis fritt kan skapa sina liv. Samtidigt ingår ett visst 
mått att tvång eftersom staten påverkar förhållandena (Ahonen 2003). Brunell 
(2002, 4) utläser tre olika tolkningar av begreppen jämlikhet inom den finländ-
ska utbildningen, nämligen jämlikhet som tillgång på systemnivå och individ-
nivå, som faktiskt deltagande i utbildning eller som lika resultat. 

4.2.2 Folkbildning som tanke och struktur 
Byskolan som finländsk skolform kan härledas till de tankar som lade grunden 
för folkskolan. Jag presenterar här utvecklingens centrala linjer huvudsakligen 
utgående från Ahonens analys (2003) och relaterar dessa även till de föränd-
ringsskeden som byskolan nu genomgår. Tanken om folkbildning genom folk-
skola påverkades enligt Ahonen både av frihetsidealet och jämlikhetsidealet. 
Folkskolans förespråkare ansåg att alla har en grundläggande rätt till bildning, 
medan motståndarna ansåg att alla inte kan åläggas att bli bildade. Frågorna om 
individens rätt kontra samhällets intressen, liksom konflikten mellan frihet och 
jämlikhet, har på olika sätt återkommit under den finländska utbildningens his-
toria.  
Under 1800-talet var bildning inte tillgänglig för barn av alla stånd, men stånds-
samhället gick mot sin upplösning. Innan folkskoltanken slog igenom sköttes 
folkbildningen av kyrkan genom skriftskolundervisning och läsförhör i varje by 
(Laukkanen m.fl. 1986). Idéerna om folkbildning aktualiserades överallt i väst-
världen. Som drivkraft fungerade bl.a. demokratitanken, nationalism eller filan-
tropi. I Finland arbetade Snellman för folkskolan utgående från tanken att bild-
ning är individens plikt gentemot nationen, medan Cygnaeus ansåg att utbildning 
var en mänsklig rättighet och borde utgå från människans vardagsbehov och 
kunnande. Båda bekände sig till folkbildningens ideal, men hade delvis olika 
inriktning ifråga om barncentrering kontra kunskapscentrering, samt barnets 
behov kontra nationens behov.54 Snellman betraktade förhållandet mellan stater 

                                                      
54 Cygnaeus, som påverkats av filantropins idéer, arbetade för folkskolan utgående från 
målet att förebygga fattigdom. En annan grundtanke i Cygnaeus arbete var barn-
centreringen. Han iakttog bekymrat att föräldrar och lärare inte hade förståelse för 
barnen. Detta ledde till att han såg behovet av och förespråkade pedagogisk utbildning. 
Leken var barnets arbete, menade Cygnaeus. Snellman däremot menade att bildning 
kräver disciplin och att lärarens arbete skulle utgå från kunskapens natur, inte från 
barnets behov. Nationens behov var det primära. (Ahonen 2003.) 
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som ett konkurrensförhållande, där förlorarna riskerade att utplånas55, men hade 
ändå inte en instrumentell syn på utbildning, utan såg bildning som ett mål i sig. 
Staten skulle enligt honom ombesörja utbildningen, medan Cygnaeus däremot 
ansåg att utbildningen skulle överlåtas till kommunernas omsorg.56 För Snellman 
var skolnätets täthet inte någon viktig fråga, eftersom det enskilda barnets behov 
inte var det primära. Det viktiga var att det fanns tillräckligt med läskunniga 
inom en kommun för att sköta kommunens angelägenheter. Statens behov ska-
pade rätt till utbildning. Utbildningen skulle över tid utjämna skillnaderna 
mellan befolkningsgrupperna, även om jämlikhetstanken inte var en primär 
drivkraft för Snellman. (Ahonen 2003.)  
Enligt Allardt (1966) var den uppvaknande nationalkänslan en förutsättning för 
demokratins utveckling. Folkbildningen främjade demokratin. Ökad demokrati 
betyder ökad jämlikhet, genom att olika grupper får samma möjligheter att utöva 
makt. På attitydplanet innebär jämlikhet att man kan betrakta olika grupper i 
samhället som sina jämlikar och får en förståelse för flera olika gruppers 
tankevärldar, seder och målsättningar. (Allardt 1966.)  

Folkskolor grundas 
År 1866 utfärdades en folkskolförordning, slutligen till väsentlig del utformad 
utgående från Cygnaeus förslag. Cygnaeus intention var att folkskolan skulle bli 
den grundläggande bottenskolan för alla, både för stadens och landsbygdens 
barn (Brunell 2002). Snellman däremot hade sett folkskolan som i första hand 
landsbygdens skola, som ett s.k. allmogens universitet (Ahonen 2003). Då folk-
skolförordningen godkändes, ströks från Cygnaeus förslag grundandet av små-
skolor och byskolor på landsbygden för de yngre eleverna (alakouluja, kylä-
kouluja), vilket ledde till att undervisningen i läsningens grunder fortfarande 
ålades hemmen och kyrkan.57 Folkskolan blev en skola för 9–12-åringar av båda 
könen. Den var till en början frivillig för både skolans huvudmän kommunerna58 
och för eleverna och deras föräldrar (Ahonen 2003, 47, 52). Eftersom den 
förberedande undervisningen på landsbygden i många fall var bristfällig fick 
folkskolan där också funktionen av grundläggande bottenskola. Utbildnings-
möjligheterna var ännu inte jämlika i stad och landsbygd, trots att folkskolan 
föddes utifrån målet att skapa ett enat folk och upphäva klassgränserna, samt 
skapa en grund för högre utbildning (Brunell 2002). En parallell skolform, läro-

                                                      
55 Detta kan jämföras med den konkurrenssituation som länderna nu genomgår i och med 
globaliseringen, se exempelvis den s.k. Globaliseringsrapporten (2004). 
56 Också i dag pågår samma diskussion och konflikt: vem ska ansvara för utbildningens 
resurstilldelning, staten eller kommunen. Frågan handlar om decentralisering eller 
centralisering av beslutanderätt och ansvar. 
57 Snellman motsatte sig Cygnaeus förslag eftersom han ansåg att det visade bristande 
tilltro till föräldrarnas förmåga och kullkastade föräldrarnas fostringsrätt (Ahonen 2003). 
58 Året innan folkskolförordningen hade kommunerna fått självbestämmanderätt, varför 
folkskolorna blev ett försöksfält för den kommunala självstyrelsen (Ahonen 2003). 
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verken, tjänade borgerskapets behov. Parallellskolesystemet fungerade enligt 
Brunell (2002, 2) som ”ett socialt och regionalt sorteringsverk”. Johnsson 
(sedermera Soininen) hade år 1894 gett ut en skrift med namnet Kansakoulu 
joka kylään, En folkskola i varje by, eftersom han märkt att Finland i ett inter-
nationellt perspektiv var eftersatt på utbildningens område. Majoriteten av 
barnen nåddes inte av folkskolan och de medel som satsades på den var små i en 
internationell jämförelse (Ahonen 2003, 62). Läget på landsbygden förbättrades 
delvis då det år 1898 utfärdades en förordning som stadgade att landskommuner 
var skyldiga att inrätta folkskolor så att skolvägens längd inte skulle överstiga 
fem kilometer.59 Detta medförde att skoldistrikt inrättades, varefter skolor 
grundades i den takt kommunernas ekonomi tillät. Indelningen i skoldistrikt 
innebar ändå inte skolplikt (Laukkanen m.fl. 1986; Lindgrén 1996a).  
Förändringarna på det samhälleliga planet inverkade på utvecklingen av skol-
systemet, så att en allmän läroplikt blev aktuell. År 1906 tillsattes en läroplikts-
kommitté med Soininen som ordförande. Riksdagen antog läroplikten år 1910, 
men krigstider försenade reformen. Soininens arbete bar frukt efter år 1917, då 
Finland vunnit självständighet. Läroplikten infördes 1921. Att de ekonomiska 
förhållandena var knappa medförde att folkskolan och skolnätet utvecklades 
långsamt. I de mest avlägsna landsbygdsområdena genomfördes läroplikten först 
efter det andra världskriget. Det dröjde till år 1968 innan enhetsskolan blev en 
verklighet (Ahonen 2003; Brunell 2002; Laukkanen m.fl. 1986; Lindgrén 
1996a). 

Att nå målen med folkets skola – grundskolans utveckling 
År 1966 skrevs en festskrift (Mannil & Engström 1966) med anledning av att 
Finlands folkskola då firade sina 100 år och stod på tröskeln till en omfattande 
skolreform, grundskolreformen. Förnyelsens centralgestalt Oittinen (1966, 7) 
skrev i sitt hälsningsord att ”pedagogiska och sociala idéer, som hägrade för 
framsynta skolmän redan i folkskolans begynnelseskede, börjar äntligen bli 
allmänt omfattade”. Folkskolan lovordades:  

Folkskolan har länge varit kär för Finlands folk, för vars flertal den ända hittills varit 
den enda skolan. Den har kommit vårt folk så nära därför, att den med allvar, flit och 
trofasthet strävat till att utveckla betingelserna för vårt folks andliga och materiella 
liv. Utan folkskolans insats hade Finland inte varit mäktigt den ekonomiska, tekniska 
och sociala utveckling, som började vid sekelskiftet och som därefter fortsatt med 
ständigt stegrad kraft. (Oittinen 1966, 7–8) 

Oittinen (1966, 8) beskriver hur utbildningen formas i samverkan med sam-
hället, samtidigt som den också påverkar samhället: ”Skolan lever sitt liv i nivå 
med den allmänna utvecklingen, ur vilken den mottar impulser på samma gång 

                                                      
59 Denna bestämmelse bidrog till skolnätets täthet. Bestämmelserna om skolvägens längd 
och skoldistriktens gränser har bibehållits i skolförfattningarna fram till år 1993 (se 
Hallituksen esitykset 1993 och Lag om ändring av 8 och 85§§ grundskolelagen). 
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den själv påverkar denna”. Under perioden 1950–1975 genomgick Finland som 
helhet en stor förändring. Från att ha varit ett agrart samhälle blev landet en 
industristat (Ahonen 2003). I jämförelse med andra länder gick utvecklingen 
mycket snabbt. De tämligen kaotiska strukturomvandlingarna förorsakade 
spänningar mellan stad och landsbygd. En statligt ledd utbildning sågs som ett 
medel att förebygga motsättningar och trygga jämlikheten. Jämlikhetstanken var 
den bärande tanken i omvandlingen av parallellskolan till en enhetsskola. Synen 
inför grundskolreformen var att demokrati och rättvisa bäst skulle främjas 
genom att alla barn skulle ha lika möjligheter till utbildning. I den framväxande 
tanken om välfärdsstaten är skolan central, om ock med olika mål – å ena sidan 
sågs jämlikhet och utbildning som medel att uppnå ekonomisk tillväxt – å andra 
sidan som medel för allas utveckling och bildning. Motståndare mot en gemen-
sam skola för alla ansåg att alla inte behövde en likadan utbildning, eftersom det 
fanns olika behov beroende på om man gjorde kroppsarbete eller inte. De 
förespråkade att folkskolan skulle utvecklas, snarare än avvecklas. Struktur-
omvandlingen och den stora flyttningsrörelsen till städerna skapade dock behov 
av förändring. Tanken om olika behov i stad och på landsbygd var inte längre 
aktuell och Oittinens arbete för en gemensam skola vann framgång. (Ahonen 
2003.)  
Enhetsskolan, som fick namnet grundskola, skulle ge jämlika möjligheter oavsett 
socioekonomisk bakgrund eller boningsort. Detta skulle tryggas genom en ut-
bildning som i stort sett var likadan för alla elever och genom att grundskolnätet 
skulle vara tillräckligt tätt, så att alla skulle ha möjlighet till skolgång nära hem-
met. En utbildningsoptimistisk syn präglade skolans utformning. Man ansåg att 
alla med stöd och rätta undervisningsmetoder skulle kunna uppnå samma resul-
tat (jfr Brunell 2002). Att grundskolan skapade humankapital, var en tanke som 
snart omfattades av de flesta politiska partier. Grundskolan skapades som ett 
resultat av en brett politiskt samförstånd, efter år av politisk och ideologisk arm-
brytning som i grunden handlade om frågan vad frihet och rättvisa innebär. Skol-
reformen inleddes i de mest perifera och åsidosatta områdena i landet, nämligen 
i norra och östra Finland60, för att avhjälpa de svårigheter som uppstått på grund 
av flyttningsrörelsen från stad till landsbygd. (Ahonen 2003.) 
Under de första decennierna kunde grundskolan ge elever i hela landet ungefär 
samma möjligheter att lära sig och utvecklas, eftersom skolan styrdes med 
strikta direktiv (Brunell 2002). En stark centralstyrning möjliggjorde att alla barn 

                                                      
60 Skolreformen inleddes i de mest perifera och glesbebyggda områdena i Finland, de 
områden som nu också är föremål för de kraftigaste gallringarna i skolnätet. Samma 
fenomen var aktuellt också på 1960- och 1970-talet, då många skolor stängdes i just 
dessa områden (Kalaoja 1988). Enligt länsstyrelsernas utredningar har minst tre av fyra 
kommuner i Uleåborgs län och Lapplands län i sina ekonomi- och verksamhetsplaner 
behandlat frågor som hänför sig till kommunens skolnät. I Finland som helhet har en 
fjärdedel av kommunerna en plan för ”strukturell utveckling” av skolnätet (Statsrådet 
2006, 32).  
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undervisades ungefär samma saker överallt (Ahonen 2003). Ifråga om grund-
skolan har pendeln i Finland vänt mellan centralstyrning och decentralisering. 
Grunderna för grundskolans läroplan år 1994 (GGL 1994) representerade ett 
decentraliseringstänkande. De enskilda kommunerna och de lokala skolorna fick 
ett stort handlingsutrymme att utforma och tillämpa läroplanen, samtidigt som 
finansieringssystemen förändrades. Förvaltningsreformernas tillämpning försvå-
rades av den ekonomiska depressionen. Att inkomsterna i statsbudgeten mins-
kade ledde till nedskärningar inom utbildningssektorn, vilket kan ha medfört att 
decentraliseringens idéer inte realiserades till fullo (Svedlin 2003).61  
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 (GGL 
2004) kan tolkas som en ökad centralstyrning, trots att lagen för den grundläg-
gande utbildningen (1998/628) befäster tvåstegsmodellen med en nationell läro-
plan som ram och lokalt formulerade kommunala läroplaner (Svedlin 2003). 
Parallellt med läroplanen utvecklas utvärderingen av utbildningen. Den gällande 
läroplanen ska stärka den utbildningsmässiga grundtryggheten. Kriterierna för 
kunskaperna i årskurs 9 är nationellt fastslagna. För vissa årskurser har profiler 
utarbetats för vad goda kunskaper i de olika läroämnena innebär. Att förenhet-
liga bedömningsprinciperna mellan skolorna är ägnat att trygga elevernas rätts-
skydd inför fortsatta studier (GGL 2004; Undervisningsministeriet 2004b). 

4.2.3 Effektivitetstänkande 
Effektivitetstänkande infördes i utbildningen under 1990-talet som ett led i ett 
större förändringsskeende, inte bara i Finland, utan i västvärlden generellt. 
Välfärdsstaten som modell ifrågasattes. Man ansåg att det skulle vara till fördel 
för samhället som helhet om affärsvärldens principer införs i den offentliga 
sektorn (jfr Nikki 1993).62 I Finland påverkades man av utvecklingen i stort. 
Röster höjdes för att friheten var ett högre värde än jämlikheten. De möttes dock 
av motstånd. Man hävdade att den offentliga servicen behövdes för att ge 
trygghet och att den nordiska modellen var ett gott alternativ både i ekonomiskt 
och samhälleligt hänseende. Undersökningar visade att befolkningen värdesatte 
att den offentliga servicen tryggas med skattemedel. Tanken om att statens 
uppgift är att trygga jämlikheten tillhörde emellertid en svunnen tid. Strukturerna 
i samhället förändrades. Inom den finländska utbildningen innebar det att staten 
gav över beslutanderätt och ansvar till kommunerna och skolorna. Samtidigt 
blev skolorna enheter med eget resultatansvar. Att kommunerna fick större 
ansvar och frihet att anordna utbildningen och fördela resurserna försatte dock 
kommunerna i en ojämlik ställning, eftersom deras tillgångar var olika och 
utbildningen prioriterades olika. (Ahonen 2003.) 

                                                      
61 Intervjuerna med denna studies informanter skedde år 2002 då läroplanen 1994 gällde. 
62 Utvecklingen som helhet bottnade i ett antagande att den offentliga sektorn var 
ineffektiv och slösade de ekonomiska resurserna (Ahonen 2003).  
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Nya sätt att styra, utveckla och utvärdera utbildningen eftersträvades. Kritik 
framfördes samtidigt gentemot resultatstyrningens tillämpning inom utbildning. 
Det var svårt att hitta gemensamma begrepp (Nikki 1993). Oravakangas analys 
(2005) visar att tolkningarna av vad effektivitet innebär inom utbildning varierar 
ännu i dag och inrymmer både utbildningens produktivitet, lönsamhet och 
kvalitet. Tolkningarna varierar därtill beroende på om man ser till processen som 
helhet eller till resultaten. Utvärdering av utbildning borde vara sammankopplad 
med pedagogisk forskning, trots att terminologin kommer från ekonomi-
förvaltningen, för dessa båda perspektiv borde kombineras, hävdade Nikki. 
Ansvaret för resultatstyrningen inom utbildningen överläts till stor del till 
utbildningsadministrationen och politiken. Kommunernas förtroendevalda fick 
en nyckelposition ifråga om beslut som berörde skolsektorn. (Nikki 1993.) 
Kritik mot effektivitetstänkandet inom utbildningen framförs under 2000-talet 
inom både pedagogiska och medicinska kretsar. Finland har rönt beröm på en 
internationell arena ifråga om elevernas skolframgång och jämlikheten både 
mellan skoltyper och elever (t.ex. i PISA-studierna63), trots att Finland inte hör 
till de länder som använder mest ekonomiska medel till utbildning (i procent av 
bruttonationalprodukten, se Hanushek 2005; OECD 2005). Samtidigt fram-
kommer det att de finländska eleverna mår allt sämre. Läkare och sjukvårdare 
menar att prestationssamhällets avigsida visar sig i de ungas illamående 
(Oravakangas 2005; jfr Finska notisbyrån 21.11.2005; Prest 30.11.2005). De 
finländska eleverna trivs sämre i skolan än till exempel eleverna i grannländerna 
(Undervisningsministeriet 2004a; Uljens 2004; Välijärvi, Linnakylä, Kupari & 
Reinikainen 2002; jfr Karlberg-Granlund 2006).  
Thavenius (2004) efterlyser en grundläggande diskussion om skolan som en 
central del av kulturen. Utbildningsdiskussionen berör dock främst politik och 
administration, och den instrumentella synen på skolan dominerar, konstaterar 
han. Enligt G. H. von Wright (2003, 51) har både forskning och akademisk 
utbildning blivit inriktade på ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och tekniska 
innovationer: ”I staternas utbildningsprogram ersätter begreppet skolning (för ett 
yrke) begreppet bildning (individens fostran)”. Simola (2001) anser att den 
utbildningspolitiska diskursen internationellt präglas av ett effektivitetstänkande, 
ett s.k. förträfflighetens ethos, där enbart det bästa är gott nog (erinomaisuuden 
eetos). Elever med medelgoda resultat räknas inte, utan i stället skall både 
utbildningsinstitutioner och individer uppnå spetskompetens. Simola ifrågasätter 
utvecklingen och menar att den finländska utbildningspolitiken i stället borde 
betona tillräcklighet (riittävyyden eetos) och ge utrymme för tillräckligt goda 
skolor och tillräckligt goda elever, för framtiden formas av människor med 
tillräckliga färdigheter för livet (jfr Dewey 1997). Också Uusikylä (2003; 2005) 
ifrågasätter effektivitetstänkandet och menar att om enbart de bästa räknas, 
kommer en stor del av de unga att präglas av misströstan och känsla av miss-
                                                      
63 År 2006 deltog 57 länder i undersökningen, i vilken de finländska eleverna åter upp-
visade toppresultat (Arinen & Karjalainen 2007).  
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lyckande inför framtiden, vilket kan ses som en ogynnsam samhällsutveckling. 
Att de ekonomiska resurserna inte räcker till inom utbildningen leder till olika 
typer av sparåtgärder på det lokala planet, både till skolindragningar och till 
resursnedskärningar generellt. Enligt Somersalo (2002) påverkar nedskärningar i 
personalresurserna elevernas utveckling mest negativt, mer än nedskärningar i 
de materiella resurserna. Att så är fallet är naturligt, säger Somersalo, eftersom 
inlärning och undervisning sker i relationer.64 

4.3 Strukturella förändringar 
I dag genomgår skolor, liksom många andra institutioner i samhället, radikala 
förändringsprocesser som man kallar ”omstrukturering”. Detta är ett internatio-
nellt fenomen som kan ses som en respons på globalisering, nya informations-
system, ekonomiska förändringar och en ökande osäkerhet ifråga om moral och 
vetenskap (Woods, Jeffrey, Troman & Boyle 1997, 1; jfr Hargreaves 1998, 24). 
Strukturella förändringar räknas till s.k. hårda förändringar som har konsek-
venser för kulturen i en organisation (Hofstede 1991). Kultur är enligt Hofstede 
något ”mjukt”, som kräver ”hårda” åtgärder för att förändras. Strukturella för-
ändringar i organisationer innebär exempelvis att man stänger vissa avdelningar 
och öppnar nya, att man slår samman eller delar upp verksamheter och förflyttar 
individer och grupper geografiskt. Andra förändringar som har liknande konsek-
venser är förändringar inom personalen eller inom arbetsprocesserna. (Hofstede 
1991.) 
Om enskilda människor förflyttas så anpassar de sig till kulturen i den nya 
miljön. Men om en hel grupp förflyttas hämtar de sin egen subkultur med sig. 
Till kulturen hör till exempel modeller för samverkan, vilka enligt Hofstede är 
relativt stabila till sin karaktär. Om samverkansmodeller ska kunna förändras 
måste alla relationer mellan de berörda omförhandlas. De kollektiva sedvänjorna 
beror på strukturer och system. Förändringar som berör dessa leder till resultat 
som inte är helt förutsägbara. Men värderingar kan inte förändras genom att 
någon utifrån försöker påverka dessa. (Hofstede 1991.)  
Strukturella förändringar inom utbildningen kan analogt med Hofstedes tänk-
ande karaktäriseras som ”hårda” förändringar som sannolikt påverkar skol-
kulturen, d.v.s. det ”mjuka”. Enligt statsrådets utbildningspolitiska redogörelse 
(2006, 32) har en fjärdedel av de finländska kommunerna ”en plan för strukturell 
utveckling av skolnätet”. Länsstyrelsernas utredningar visar att det i 40 procent 
av kommunernas ekonomi- och verksamhetsplaner finns omnämnanden som 
hänför sig till gallring i kommunens skolnät (Statsrådet 2006).  
Vid eventuell sammanslagning av skolor är det viktigt att, liksom vid samman-
slagningar av företag och organisationer, kartlägga olikheter mellan skolorna. 
                                                      
64 Detta har delvis presenterats i en artikel (Karlberg-Granlund 2006). 
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”Kulturella faktorer bestämmer vilka strategier som är lämpliga för en organisa-
tion och vilka som inte är det”, menar Hofstede (1991, 246).  

När det gäller sammanslagningar och förvärv kan man identifiera de potentiella om-
rådena för kulturkonflikter mellan partners. De kan antingen bli en faktor vid beslutet 
ifall man ska genomföra en sammanslagning, eller om ett sådant beslut redan har 
fattats, en faktor i en plan för att underlätta integrationen efter sammanslagningen så 
att man minimerar friktionsförluster och bevarar unikt kulturkapital. (Hofstede 1991, 
246.) 

Genom att identifiera den enskilda skolans kultur kunde man, med Hofstedes 
ord, pröva hur kulturen passar ihop med strategierna. Gummesson (2002) använ-
der inom ekonomivetenskap begreppet strukturkapital för att beskriva den kun-
skap och de faktorer i en organisation som inte är flyttbara, utan är kopplade till 
en viss plats och struktur.  
För att utveckla skolan på lokal nivå behövs beredskap att förändra skolan i rikt-
ning mot fastställda mål. Samtidigt måste förändringen tillgodose den lokala 
nivåns behov av meningsfullhet, överblickbarhet och utveckling (Berg 1985; 
1991). Reformintentioner kan vara mångtydiga. Implementeringen är olika 
beroende på om styrningen är decentraliserad eller centraliserad. Centralisering 
betraktas av Schumacher (1973) som en strävan att skapa ordning. Ju större en 
organisation är, desto större är behovet av ordning. Samtidigt behöver det inom 
en organisation finnas utrymme och frihet, så att man flexibelt kan anpassa sig 
efter förändringar och nyskapande.  

Centralisering är i huvudsak en idé om ordning, decentralisering en idé om frihet. 
/…/ Ordning kräver intelligens och främjar effektivitet, medan frihet kräver, och 
öppnar dörren till, intuition och leder till innovation. (Schumacher 1973, 204).   

Schumacher (1973, 204) anför ordning och frihet som varandras motsatspar och 
menar att ifall behovet av ordning tillgodoses på bekostnad av friheten, leder det 
till en effektivitet där det saknas ”utrymme för människan att utöva sin skapande 
intuition”. De anställdas motivation sammanhänger med organisationens struk-
tur. I en stor organisation med ökad byråkrati kan motivationen på de lägre nivå-
erna minska (Schumacher 1973). Upplevelse av meningsfullhet i ett arbete sam-
manhänger med både möjligheterna till kreativitet och möjligheterna att uppleva 
sig delaktig i en större helhet där man även kan se resultat av sitt arbete 
(Pattakos 2004). 
Om oklara reformintentioner genomförs genom decentralisering leder det till att 
mångtydigheten överförs till mottagarna av reformen, till kommunerna, skolorna 
och till skolans personal. ”I praktiken överlämnar m a o staten åt mer perifera 
intressegrupper att själva lösa de konflikter som är inbyggda i de mångtydiga 
statliga reformintentionerna” (Berg 1991, 7). Att förändringars resultat inte är 
helt förutsägbara kan jämföras med ”den blinda fläcken” (the blind spot) som 
Lippmann (1966, 69–74) beskriver, d.v.s. förbiseenden som om de beaktas 
skulle kunna leda till korrigering av utvecklingsinriktningen (se även Benveniste 
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& McEwan 2000; McLaughlin 1987). Thavenius (2004) konstaterar att avsaknad 
av övergripande perspektiv inom makronivåns beslutsfattande kan leda till 
obalans mellan betoning av struktur och innehåll. Schumacher (1973) anför att 
ledningen som har det yttersta ansvaret i en stor organisation behöver följa rådet 
att gå till de praktiskt verksamma människorna och lära av dem. Utifrån deras 
erfarenheter kan principer och teorier skapas som sedan kan omsättas i handling, 
eller modeller utvecklas som passar organisationen som helhet (Schumacher 
1973; jfr Lippmann 1966).  
Noddings (2001) diskuterar strukturförändringar och hur utbildningspolitiken 
förordade större skolor framom mindre i Amerika under 1960-talet. Hon menar 
att tanken med detta var att vinna ett teknologiskt försprång. Med facit i hand 
kunde man säga att man då hade vunnit på att reflektera kring vad som händer 
med samhörigheten då skolor blir större och mer opersonliga, konstaterar Nod-
dings. ”What happens to the spirit of care and community when people become 
strangers to one another” frågar hon (2001, 103). I dag är det därför många som 
nu kräver att skolorna ska bygga upp samhörighet igen. Om omsorg, ”caring”, 
skulle få högsta prioritet skulle utbildningsreformer och strukturförändringar 
göras med större varsamhet, menar Noddings.  
Suortti (2002) ifrågasätter de strukturella förändringarna inom utbildnings-
sektorn i Finland. Det övergripande planeringsansvaret och helhetssynen har för-
lorats. Strukturen fjärmas från innehållet och förvandlas till en ekonomisk fråga i 
kommunerna, vilket leder till att också livskraftiga skolor stängs. Strukturen och 
läroplanens innehåll behöver harmoniera, menar Suortti. Annars finns det en risk 
för att utbildningen inte kan uppnå tankarna om jämlikhet. (Suortti 2002.) 

4.4 Konklusioner 
En slutsats utgående från analysen av byskolans historiska bakgrund är att 
konflikter som kan skönjas i den nuvarande utbildningsdebatten på intet sätt är 
nya, utan kan jämföras med både de grundläggande frågeställningar som ställdes 
då folkskolan skapades och den brottningskamp mellan värderingar som 
präglade debatten vid grundskolans införande (se också avsnitt 7.2). Skolans 
syfte och struktur är en följd av både implicita och medvetna kulturförankrade 
värderingar. Jämlikhetsidealet och tanken om en gemensam grundutbildning för 
alla ligger som grund för byskolornas framväxt och existens i Finland. Hur och 
varför utbildning för alla ska genomföras har vilat på olika tänkesätt om vad 
kvalitet innebär samt sedan 1990-talet om vad effektivitet är och hur den uppnås. 
Samhällets förändringar föranleder strukturella förändringar inom utbildningen. 
I bakvattnet på de strukturella förändringarna finns konsekvenser som inte är 
helt överblickbara, eftersom strukturella förändringar kan påverka kultur-
anknutna samverkansmodeller på realiseringsarenan, d.v.s. i skolan (jfr Hofstede 
1991; Lippmann 1966; Noddings 2001). De strukturella ramarna påverkar sko-
lors kulturer och därmed både undervisningen och det informella lärandet, 
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exempelvis elevernas självkänsla och relationer (jfr Bruner 2002; Hofstede 
1991; Kirkeby 2006; Kvalsund 2000; 2004a; jfr avsnitt 3.3). Förändringars utfall 
överensstämmer inte alltid med förändringarnas intentioner (Lippmann 1966).  
I följande avsnitt fördjupar jag avhandlingens och den empiriska undersök-
ningens metodologiska utgångspunkter. 
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5 Metodologiska grundvalar 

Denna avhandling bygger på en kvalitativ forskningsansats där förståelse och 
tolkning är centrala element i forskningsarbetet. Detta kapitel fördjupar de 
metodologiska utgångspunkterna genom en presentation av hermeneutik och 
narrativitet med individtolkande och samhällstolkande dimensioner. I kapitlet 
diskuterar jag även valet av datamaterial och forskningens uppläggning, samt 
presenterar tillvägagångssätten i analysarbetet. Forskarens roll diskuteras och 
forskningsfrågorna preciseras. 

5.1 Hermeneutik och narrativitet 
Förståelse och tolkning 
Hermeneutiken är en kvalitativ forskningsmetod vars rötter går långt tillbaka i 
tiden. Det grekiska verbet ”hermeneuein” översätts ofta med ”att tolka”, men 
ordet är mer mångtydigt än så, menar Ödman (1979, 8). Hermeneutik i antikens 
Grekland byggde på ”tecken, tydning, råd och maning” och ”avsåg att gripa 
djupt in i människors liv”. Förståelsen skulle hjälpa människor att få nya pers-
pektiv på tillvaron. Även den nutida hermeneutikern arbetar med tecken och tyd-
ning, det handlar om att tolka och förstå.  
Begreppet tolkning härleder Ödman (1979, 15) till dess betydelse att ”tolka” och 
att ”översätta”. En tolk förmedlar kommunikation och underlättar dialog mellan 
olika språkliga förståelsehorisonter (jfr Gadamer 1960/1995, 378). Begreppet 
förståelse innebär förenklat att stå eller ställa framför eller före, så att man kan 
se något tydligare. Att förstå är nära besläktat med att begripa, vilket metaforiskt 
innebär att gripa tag i något, att greppa. Förståelsen går djupare än det meka-
niska greppandet. 

Förståelsen gäller således den mänskliga existensen, dess villkor och möjligheter, 
begripandet enskilda pusselbitar, vilka kan utnyttjas som delförklaringar av den mer 
omfattande bild vi försöker förstå. (Ödman 1979, 16–17) 

Förståelse är en så naturlig ingrediens i och grundförutsättning för människors 
liv, att ordet har blivit så självklart att den djupare betydelsen kan vara svår att 
begripa. Förståelse och tolkning befinner sig i ett ständigt samspel. Vår strävan 
efter innebörd, sammanhang och struktur är ett livsvillkor. Förståelsen konstitue-
rar nämligen människan som människa. (Ödman 1979.) 
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En hermeneutiker erkänner att det finns flera sätt att tolka och förstå världen.65 
Vi kan bara se aspekter av det vi försöker förstå (jfr Lippmann 1966). All 
tolkning är kontextuell och behöver relateras till ett sammanhang. Hur vi tolkar 
och förstår är beroende av att vi är historiska varelser. Människan förstår världen 
och orienterar sig i tillvaron utifrån sin förförståelse. Också i en vetenskaplig 
tolkningsprocess är förförståelsen viktig (Ödman 1997). Förförståelsen kan 
eventuellt bemästras genom att man analyserar sig själv och försöker analysera 
hur man är en produkt av sin bakgrund. (Ödman 1979; 1997.)  
Tolkningsprocessen består av att ”man låter en värld öppna sig” (Ödman 1979, 
21). Forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och 
helhet för att på detta sätt nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt (jfr 
Kvale 1997). Enligt Ödman (1979; 1997) finns det inte någon bestämd utgångs-
punkt eller slutpunkt för tolkningsprocessen, utan den fortgår i en hermeneutisk 
cirkel eller hermeneutisk spiral. Tolkningsprocessen innebär både ”att frilägga 
mening” och ”att tilldela mening”. Att frilägga är inriktat på det som redan är 
känt av andra eller av forskaren själv, medan att tilldela inriktar sig mot fram-
tiden (Ödman 1979, 46; 56). 
Att förstå innebär en process i framåtrörelse, i motsats till att veta som betecknar 
”förfluten insikt” ävensom att man fortfarande ser (Ödman 1979, 22–23). Veten-
skap kan enligt Ödman ”både ses som process och summa”. Ricoeur (1988) vill 
närma begreppen förståelse och förklaring till varandra. De behöver inte åtskiljas 
så som det traditionellt gjorts genom dikotomin naturvetenskap–humanveten-
skap, utan kan komplettera varandra. I humanvetenskap betyder förklara att man 
analyserar exempelvis en texts inre struktur, organisation och stora enheter, med 
stöd av modeller som härstammar från lingvistiken. Som text räknas varje typ av 
”diskurs som fixerats genom skriften” (Ricoeur 1988, 32). Förståelse och tolk-
ning rör sig på en annan nivå än det förklarande arbetssättet gör, men arbets-
sätten kan stöda varandra. I förståelsen söks betydelserna, innebörderna. Tolk-
ning ingår som en del i förståelsen, menade Dilthey, som hävdade att ”herme-
neutikens yttersta mål är att förstå författaren bättre än denne förstått sig själv” 
(Ricoeur 1988, 42).  
Den existentiella hermeneutiken söker att tränga in och förstå människans värld, 
genom en djupgående analys av den mänskliga existensens grundförutsättningar. 
Mänskliga handlingar kan betraktas som jämställda med texter. Handlingar läm-
nar spår efter sig, spår som är skilda från sin upphovsman. (Kvale 1997; Ödman 
1979; 1997) 
 
 

                                                      
65 Också forskning som utgår från en hermeneutisk ansats kan vara av mycket varierande 
karaktär. Begreppet hermeneutik ska därför enligt Ödman (1979) betraktas som ett över-
gripande samlingsnamn för flera olika sätt att tillämpa hermeneutisk forskning. 
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Berättelser och beskrivningar 
Språket intar en central roll i hermeneutiken. Språket är mötesplatsen mellan 
olika förståelsehorisonter. En hermeneutiker bör enligt Ödman (1979) lyssna sig 
fram till vad som en text berättar. Språket är med och konstruerar vår gemen-
samma värld. Språket är inte bara ett verktyg, utan en grundförutsättning 
(Ödman 1979; Gadamer 1995). 
Människan är en berättande varelse. Hon tolkar världen genom berättelser, för-
står sitt eget liv och dess händelser genom berättelser, och konstruerar sin egen 
identitet med hjälp av berättelser, konstaterar Bruner (2002). Berättelseskapan-
det sker både i riktning utåt och i riktning inåt. Genom att berätta sina livsberät-
telser skapar människor sin verklighet och samtidigt tillägnar de sig berättelser 
från de sociala sammanhang de lever i. Det finns en koppling mellan människo-
existensens väsen och narrativitet.66 Genom det narrativa kan man hitta sin plats 
i den egna kulturen. (Bruner 2002; jfr Heikkinen 2002c.)  
Bruner (1987, 12) hävdar att det enda sättet att beskriva ”levd tid” (lived time) är 
i berättelsens form. Inga andra sätt att beskriva händelser lyckas fånga innehållet 
så väl som en berättelse. Berättelsen är själva hjärtat i den mänskliga existensen 
(Bruner 1987; jfr Cole 1998). Berättelser och beskrivningar är ofta samman-
vävda i varandra. Berättelser kan definieras som föreställningar om sekvenser i 
tid, som ger handlingar riktning och mening (Frønes 2001) eller som framställ-
ningar av handlingar där det ingår förändringar och utveckling (Nöth 2000). En 
beskrivning är däremot en verbal representation av ett tillstånd i rum och tid 
(Nöth 2000). Språket sträcker sig i form av texter dessutom utöver de begräns-
ningar som tid och rum skapar (Ödman 1979). Boje (2001, 1) beskriver skillna-
den mellan en historia och en narrativ berättelse så här: ”Story is an account of 
incidents or events, but narrative comes after and adds ’plot’ and ’coherence’ to 
the story line.” Han kallar berättelsens prestruktur för ”antenarrativ”, en situation 
som föreligger före berättelsen skapats, d.v.s. ett slags ”förberättelse”.  
Inom beteendevetenskapen har narrativ forskning haft ett genombrott under 
1990-talet.67 Genom forskning studeras berättelser, men berättelsen kan också 
vara en produkt som skapas genom forskning. Heikkinen (2002c, 15) förliknar 
de olika tillämpningarna av narrativa forskningsmetoder med en amöba, efter-
som de är så mångfacetterade. Mellan olika vetenskapsdiscipliner och -skolor 
finns det nämligen skillnader i sättet att förstå och tillämpa narrativ forskning.  

                                                      
66 Ordet narrativ kommer från latinets narratio (berättelse) och narrare (berätta; jfr 
engelskans narrative och narrate) (Heikkinen 2002c). Jag använder både ordet narrativ 
och det svenska ordet berättelse.  
67 Bland finländska forskare har användningen av narrativa metoder och begrepp stadigt 
ökat sedan 1990. Forskare från olika vetenskapsområden samlas under ett gemensamt 
nätverk kallat Kertonet (The Finnish Network of Narrative Studies – Narratiivisen tutki-
muksen verkosto). Det gemensamma är fokus på berättelser som skapare och förmedlare 
av kunskap om verkligheten (Heikkinen 2002a).  
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Den narrativa forskningen grundar sig på en hermeneutisk forskningstradition. 
En narrativ forskning strävar efter en situerad, personlig och subjektiv kunskap 
(jfr Bruner 2002). Kunskap har alltid sitt ursprung i ett visst perspektiv. Trots att 
korrektheten i enskilda tolkningar är relaterade till perspektivet, får regler för 
evidens, konsistens och koherens inte negligeras, påpekar Bruner. Han beskriver 
perspektivismen på följande sätt: 

Att förstå något på ett visst sätt utesluter inte att man kan förstå det på andra sätt. Att 
förstå något på ett visst sätt är bara ”rätt” eller ”fel” i relation till det specifika pers-
pektiv som förståelsen bygger på. (Bruner 2002, 30) 

Enligt Hatch och Wisniewski (1995) är subjektiviteten den centrala skillnaden 
mellan en traditionell kvalitativ forskning och en narrativ. Den narrativa forsk-
ningen ger utrymme för den enskilda individen, vilket gör att kunskap skapas på 
ett mer mångdimensionellt sätt då många olika röster och nivåer ges utrymme. 
Man kan säga att den försöker fånga den ”kulturella flerstämmigheten” (Bruner 
2002, 32; jfr Gudmundsdottir 1997). Den narrativa forskningen har uppmuntrat 
grupper av människor som kanske annars är marginaliserade att skapa sina egna 
berättelser. Genom dessa skiljer de sig ur den stora dominerande berättelsen 
(Heikkinen 2002c). Narrativ forskning är på ett särskilt sätt ägnad att ge olika 
röster utrymme och ge möjlighet att förankra dessa i sin kontext, konstaterar 
Gudmundsdottir (2001). Forskare kan inte leta efter bara en enda rätt sanning, 
utan behöver identifiera och analysera lokala processer och händelser som berör 
små gruppers sociala interaktioner ur deltagarnas eget perspektiv. 
Berättelser kan uppträda både som allmänna myter eller föreställningar och som 
handlingsnära berättelser på mikronivå (jfr Lippmann 1966). De finns på alla 
nivåer och utgör därför ett centralt förmedlingselement mellan kulturella möns-
ter och aktörer. Genom berättelser ser vi handlingars mening. Enligt Frønes 
(2001) kan samma handlingar placeras in i många olika berättelser. De enskilda 
aktörernas meningsskapande berättelser informerar om hur mål nås och om mål 
och värderingar i sig. Berättelsen har en struktur, en ordning som följs, som 
berättar om var man befinner sig i en process. Berättelsen har en tidsaxel, men 
tiden uppträder inte som en avgränsad tid i enlighet med almanackan, utan som 
en räcka av händelser. En berättelses handling, intrig, refererar till en grundidé 
om hur allting förhåller sig till varandra. Olika berättelser och genrer har olika 
intrig och olika struktur. Exempelvis sagan som börjar med ”det var en gång”, 
gör att man förväntar sig en berättelse med en särskild dramaturgi som förs fram 
till en tydlig avslutning. Också i det sociala livet finns tanken om en tydlig bör-
jan och en tydlig avslutning. Men i livet är många berättelser sammanvävda, 
som episoder som går in i varandra. (Frønes 2001.)  
Konflikter kan uppstå eftersom olika aktörer kan ha olika uppfattningar om 
vilken berättelse man befinner sig i. Diskussioner om moral och normer blir, 
enligt Frønes, en diskussion om vilken berättelse man befinner sig i och var man 
är i berättelsen. Berättelserna är inte stabila, utan de förändras med den histo-
riska utvecklingen. Ett skeende som utvecklas i enlighet med en bestämd berät-



81 

 

telse kan plötsligt ändra karaktär och visa sig höra till en annan berättelse. 
(Frønes 2001.) 
Berättelsers syfte är ofta att legitimera en handling. Normerna och berättelsen är 
sammanflätade. Gentemot en aktör i en berättelse skapas olika förväntningar 
som beror på aktörens position (t.ex. hjälte eller skurk), på var i berättelsen man 
befinner sig och på berättelsens karaktär. Också lärarrollen kan förstås olika be-
roende på i vilken berättelse eller kontext man befinner sig. Scenen är inte alltid 
förhandsbestämd, utan ofta visar det sig att aktörer får kämpa om vilken scen de 
är på, med tillhörande dramaturgiska möjligheter för olika roller och positioner. 
Var man är i en berättelse, den nuvarande positionen, influerar vilka val som är 
möjliga. De beslut som tas i nuet påverkar de framtida händelserna och begrän-
sar eller öppnar kommande valmöjligheter (Frønes 2001; jfr Nöth 2000). En 
berättelse ger förståelse för varför en aktör gjorde på ett visst sätt. Separata 
handlingar och fenomen får mening eftersom de förstås som delar av ett större 
skeende. Aktörerna i sin tur ges mening genom berättelsens handling. Men 
aktörernas personliga förståelse och berättelse om orsak och mening kan vara en 
helt annan än den mening som skapas genom konstruktion av en intrig. Att 
skapa en ny intrig leder till att handlingar och orsakssammanhang omdefinieras. 
Olika aktörer har olika uppfattningar om berättelsens intrig, ävensom aktörernas 
roller och intentioner förstås olika i olika intriger. (Frønes 2001.)  
Varje berättelse innehåller två landskap: den yttre handlingens landskap och det 
inre medvetandets landskap. Bruner (1987, 20) hänvisar till Greimas (1976) och 
säger att ”narrative, even at its most primitive, is played out on a dual land-
scape”. Det måste finnas någon form av gemensam förståelse för att berättare 
och lyssnare ska möta varandra. Livshistorier måste enligt Bruner (1987, 21) 
vävas och fångas (mesh) i ett sammanhang där både berättare och lyssnare delar 
vissa djupa strukturer i sin förståelse av livet, för att man ska kunna greppa det 
som den andra talar om (jfr Cole 1998; Hinton 2003; M. von Wright 2000): 

/…/ life stories must mesh, so to speak within a community of life stories; tellers and 
listeners must share some “deep structure” about the nature of “life”. For if the rules 
of life-telling are arbitrary, tellers and listeners will surely be alienated by a failure to 
grasp what the other is saying or what he thinks the other is hearing. (Bruner 1987, 
21) 

Att ha flera berättelser som härstammar ur ett likartat landskap kan vara en her-
meneutisk fördel. Fördelen består enligt Bruner (1987, 24) i den narrativa styr-
kan och möjligheten som kommer av att de olika berättelserna berikar varandra. 
Det handlar alltså inte i första hand om verifikation eller om att berättelserna 
måste bekräfta varandra. (Bruner 1987.)  
Enligt Lyotard (1979) karaktäriseras det postmoderna tänkandet av att tilltron till 
de s.k. stora berättelserna har minskat. Boje (2001) kritiserar detta och argumen-
terar för att de stora berättelserna fortfarande är betydelsefulla, men har både 
styrkor och begränsningar. Han anför att organisationer har ingredienser från 
flera olika berättelser: ”My own preference (1995) is to see organizations as a 
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hybrid of premodern, modern and postmodern grand and petit narratives and 
stories” (Boje 2001, 43–44). 
Gamla berättelser och sagor återger klassiska dilemman. Deras innehåll är 
allmänmänskliga och speglar existentiella frågeställningar. Det handlar om 
klassiska motsättningar som t.ex. ont–gott, girighet–givmildhet och sanning–
lögn. Också nutidens berättelser har en dimension som speglar dessa klassiska 
frågeställningar (Bruner 1987; 2002; Frønes 2001; Greimas 1974). G. H. von 
Wright (2003, 54) menar att man kan återfinna gångna epokers stora berättelser i 
mytologier, religioner och filosofiska tänkesätt. Moderniteten har ersatt dessa 
berättelser med andra, som berättar om ”mänsklighetens fostran till det förlovade 
landet av frihet och förnuft”. En s.k. stor berättelse är den moderna framstegs-
myten. Men ”att överge tron på framsteg som en historisk nödvändighet är inte 
lika med att överge arbetet för framsteg som en uppgift”. Denna uppgift är enligt 
G. H. von Wright i första hand kritisk. För även om framstegsmyten är död, 
lever den vidare ”i härledda former” och har ett starkt inflytande som motive-
rande kraft för samhällelig och teknologisk utveckling. Den motiverar politiska 
och teknologiska beslut som delvis är i samklang med varandra, delvis i mot-
sättning. G. H. von Wright (2003, 55) argumenterar för en avmytologiserad 
rationalism där beslutsfattare reflekterar kring ”värdet av de mål för vilka deras 
göranden och låtanden utgör medlen”. Hylland Eriksen (2000, 276) menar att 
föreställningar om vad ”livskvalitet”, ”framsteg” och ”utveckling” innebär, är 
lokalt konstruerade. Men samhällen och kulturer är inte slutna system, utan kan 
ha inre konflikter eller bära på spänningar och motsägelser. Modernitet och tra-
dition behöver inte heller utesluta varandra, utan kan samexistera. Det handlar då 
om att anpassa sig, utan att ändå ge avkall på det traditionella (Hylland Eriksen 
2000). 

Djupanalys 
Alvesson och Sköldberg (1994, 92) efterlyser ett ”‘lyft’ över empirin för att 
uppnå kunskap om djupstrukturer”. I en abduktiv forskningsgång ingår denna 
strävan att lyfta data till en högre abstraktionsnivå och skapa nya tolkningar. Om 
analysarbetet enbart rör sig på en empirinära nivå finns det nämligen en risk för 
att forskningen egentligen inte presenterar några nya resultat, utan enbart om-
formulerar och sammanfattar exempelvis intervjupersoners utsagor (Alvesson & 
Sköldberg 1994). Också Ödman (1979, 48) ser förtjänster med att analysera 
innebörder inte bara utgående från vad en text berättar, utan också utgående från 
vad den inte berättar. 
Enligt semiotiken finns det under berättelsers konkreta framträdanden djupare 
och mer abstrakta nivåer, som omfattar en implicit betydelse (Nöth 2000). 
Semiotik kan kallas vetenskapen om tecken, ”the science of signs” (Berger 1991, 
5–6). Den franska semiotiken har betraktat Propps analys av funktionerna i de 
ryska folksagorna som en utgångspunkt för förståelsen av organisations-
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principerna i varje narrativ diskurs.68 Ett grundantagande är att det i varje form 
av berättelse finns universella narrativa organisationsformer (Greimas 1974; 
Greimas & Courtés 1988; Ricoeur 1988). Greimas utvecklar en aktantmodell, 
som kan användas för analys av många olika typer av texter, allt ifrån ideologier 
till reklamtexter.69  
Enligt den schweiziska lingvisten de Saussure (1970) bygger meningen hos 
något alltid på relationer. Det grundläggande relationsparet är motsatt. Enbart 
innehållet i någonting skapar inte mening, utan meningen skapas genom rela-
tionerna i något slag av system. Motsättningarna måste vara sammanbundna på 
något sätt och kunna inordnas under ett tema eller ett ämne. I exemplen ”rik/väl-
stånd/fattig” och ”lycklig/mentalt tillstånd/sorgsen”, står välstånd och mentalt 
tillstånd för sådana teman. I texter behöver dessa övergripande teman inte vara 
uttalade, men de finns ändå implicit i texten (Berger 1991, 6–7; de Saussure 
1970).  

Eftersom språket är vad det är finner man inget enkelt i det från vilken sida man än 
angriper det; överallt finns det alltid samma komplexa jämvikt mellan termer, som 
ömsesidigt bestämmer varandra. (de Saussure 1970, 154) 

M. von Wright (2000, 52–53) beskriver forskningens uppdrag som att både 
använda begrepp och skapa begrepp som redskap för att utforska världen och det 
egna tänkandet. Hon menar att denna process kan stödas av att man utvecklar 
”tankefigurer”, där man även utgår från relationen mellan fenomen. Det behövs 
begrepp och figurer som inte bara särskiljer fenomen från varandra, utan också 
förenar dem genom att visa hur de förhåller sig till varandra, hävdar hon. 
Att forska om skolans kulturella innebörd och lärares pedagogiska tänkande och 
handlande i en specifik kontext, innebär att söka efter både uttalade och under-
liggande värderingar och tankemönster. För att beskriva lärararbetets implicita 

                                                      
68 Kritik mot de Proppska funktionernas strikta linearitet har framförts av bl.a. Bremond, 
som hävdar att handlingars logik inte är endimensionell eller kausal. I varje valsituation i 
en berättelse finns nämligen inte bara en, utan åtminstone två möjliga följder (Nöth 
2000; jfr Frønes 2001). 
69 Enligt Greimas och Courtés (1988) kan en aktant förstås som den som utför eller 
undergår en handling, men en aktant är inte samma sak som en aktör. Aktantbegreppet 
innefattar inte bara mänskliga varelser, utan också t.ex. djur, föremål eller begrepp. I 
aktantmodellen är det grundläggande aktantparet subjektet och objektet. Relationen dem 
emellan är i centrum och bygger på en strävan eller ett sökande. Subjektet är det som är 
underkastat observation, den som det rör sig om, och kan både besitta egenskaper och ut-
föra handlingar. Subjektets strävan nyanseras av hjälpare och motståndare, samt av t.ex. 
subjektets eget tvivel angående sin uppgift (s.k. anti-subjekt). Sändaren är en destinatör 
som kan vara transcendent. Subjektet kommunicerar sitt handlande och mängden av de 
värderingar som står på spel i relation till destinatören. Mottagaren är den som åtnjuter 
frukterna av en handling. (Greimas 1974; Greimas och Courtés 1988; Nöth 2000; jfr 
byskolan i aktantmodellen, avsnitt 8.1.1). 
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innebörder använder jag kontinuum eller spektrum70, som illustrerar att det finns 
en variationsrikedom inom olika dimensioner (jfr Richardson 1990). Ändpunk-
terna kan betraktas som olika sidor, som ändå inte behöver stå i ett direkt mot-
satsförhållande till varandra. Ändpunkterna behöver inte vara slutna, utan kan 
vara öppna och sammankopplade med andra dimensioner. 
I djupanalysen av det empiriska och teoretiska materialet som helhet identifierar 
jag spänningsfält och motsättningar. Motsättningar är vanliga i perioder av för-
ändring (Berg 1986), men de kan vid en närmare granskning visa sig vara anti-
nomier (Bruner 2002; Schumacher 1973). Antinomi innebär att två sanningar, 
som båda på något sätt är riktiga, ändå motsäger varandra och således skapar 
grund för konflikter (jfr kapitel 4). Datamaterialet speglar en viss tidpunkt, sam-
tidigt som det är en del av en större föränderlig helhet. 
Att utgående från datamaterialet skapa teoretiska konstruktioner och modeller av 
en komplex verklighet är i denna avhandling inget självändamål, men teorier ger 
möjligheter att relatera enskilda frågor till större sammanhang och tolka feno-
men i förhållande till mer övergripande principer (jfr Engeström 1988). De teo-
retiska sammanhang som avtäcks och konstrueras (jfr friläggs, respektive till-
delas, Ödman 1979, 46; se 5.1) föds som en produkt av den dialektiska proces-
sen att förstå delar i relation till helheten. Ödman beskriver teorier som antagan-
den vilka i sig också utgör ett slags tolkning. Med hänvisning till Dahl (1967) 
beskrivs teorier som sammanfattningar som beskriver ”stora och sammansatta 
strukturer och processer inom grupper, samhällen eller hela ’kulturer’ i relativt 
enkel och abstrakt form” (Ödman 1979, 50–51). Att tolka innebär enligt Ödman 
att växla mellan förflutet, samtid och framtid i en pendling mellan det specifika 
och det allmänna. 

5.2 Datamaterial, analys och presentation 
5.2.1 Lärares röster 
Goodsons (1996) tes är att lärares perspektiv är mycket viktiga om man ska 
förstå skola och undervisning. Berättelser om olika människor och deras öden 
berättar samtidigt också om samhället. Enligt Goodson kan man i samhälls-
vetenskaplig forskning ”samla in ett urval av rent personliga insikter och hän-
delser för att därigenom kasta ljus över mer kollektiva sammanhang och pro-
cesser” (1996, 27–28). Lärares livsberättelser ”ger möjligheter att tränga bakom 
ytan, se såväl komplexitet som kollektiva synsätt både i samhället och hos indi-
vider och grupper” säger Lindblad och Arfwedson (1996, 13). Med livsberättel-
sers hjälp kan vi förstå strävanden och ambitioner hos olika yrkesgrupper (Good-
                                                      
70 Begreppet spektrum står ursprungligen för den uppdelning av ljuset i olika färger (våg-
längder) som kan göras t.ex. med hjälp av en prisma. Regnbågen är ett exempel på ett 
ljusspektrum (se t.ex. Nationalencyklopedin 2008). 
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son 1996). Genom att fokusera personen, läraren, kan man få insikt i undervis-
ningen som en del av lärarens liv. Om man däremot observerar lärarens praktik, 
d.v.s. handlingarna i klassrummet, placerar man den mest utsatta och problema-
tiska delen av lärarens värld i centrum för granskning. Enligt Goodson når man 
då inte en bredare förståelse av lärarpraktiken, utan försöker främst förbättra 
denna praktik. Också Lindblad och Arfwedson menar att:  

Praktiken kan inte granskas utifrån, av en utanförstående observatör. Då förvrängs 
praktiken – så känsligt och laddat är lärares klassrumsarbete – och djupare insikt i 
undervisningens villkor förhindras. (Lindblad & Arfwedson 1996, 13)  

Birnik (1998) betonar betydelsen av att förstå läraren som person, och inte bara 
lärarrollen. I lärarskapet behöver det enligt Birnik ingå både självanalys och 
självkännedom, för att läraren ska kunna bygga relationer där eleverna är 
enskilda subjekt och inte bara ses som objekt i undervisningssituationer. Att 
lärarna artikulerar sitt tänkande och medvetandegörs om sin egen identitet och 
sitt tänkande, kan bidra till självutveckling (Birnik 1998; jfr Colnerud & Gran-
ström 2002; Heikkinen 2002b). Heikkinen (2002b) betraktar lärarskapet som 
något mer än att bara tillägna sig kunskaper och färdigheter – det handlar om att 
vara en personlighet, om att vara människa, samtidigt som det handlar om en 
yrkesidentitet. Läraren som människa och lärarens yrkesroll kan egentligen inte 
skiljas åt, utan kunskap och identitet hänger samman, menar Heikkinen.  

Lärarintervjuer som forskningsredskap och datamaterial 
Syftet med en undersökning är avgörande för valet av datainsamlingsmetod. 
Intervjun är egentligen den äldsta formen för att ta reda på något, eftersom sam-
talet är en grundläggande form för mänskligt samspel, framhåller Kvale (1997). 
Hermeneutiken har traditionellt behandlat tolkningen av avslutade texter, medan 
en forskningsintervju omfattar både skapandet och tolkandet av en text. Forska-
ren skapar texten i samspel med den intervjuade och kan även återgå till den 
intervjuade för att utvärdera sin tolkning (Kvale 1997). Enligt ett hermeneutiskt 
synsätt är ”det öppna frågandets princip” ledstjärna, menar Ödman (1998a, 20; 
1998b, 54) utgående från Gadamer. Man frågar för att man har behov av att få 
veta.  
Intervjuguiden bör vara utformad så att den ger utrymme för improvisation och 
uppföljningsfrågor. Annars riskerar man att intervjun bara blir svar på intervjua-
rens egna förväntningar och förutfattade meningar. Det handlar om empati, ny-
fikenhet och vilja att förstå hur en annan människa tänker, hur hon konstruerar 
sin sociala värld, påpekar Arfwedson. Genom att ställa följdfrågor ges intervjun 
ett innehåll, som upplevs meningsfullt också för den intervjuade. Den utskrivna 
intervjun kommer på så sätt att innehålla den intervjuades egna förklaringar till 
sitt eget sätt att tänka (Arfwedson 1998). För forskning av explorativ karaktär 
lämpar sig en semistrukturerad temaintervju väl, eftersom intervjuundersök-
ningens teman är bestämda, men frågorna inte behöver vara låsta i en bestämd 
form eller ordningsföljd. En semistrukturerad intervju ger frihet och flexibilitet 
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att vid intervjusituationen följa upp intervjupersonens svar, vilket ger intervjun 
djup och bredd (Hirsjärvi & Hurme 1985). 
Intervjuaren behöver bygga upp en atmosfär där den intervjuade känner sig till-
räckligt trygg för att fritt tala om sina upplevelser och känslor. Det innebär att 
hitta en balans mellan kunskapssökandet och den mänskliga interaktionen. 
Enligt Kvale (1997) skapar intervjuaren en god kontakt med intervjupersonen 
genom att lyssna uppmärksamt, visa intresse, förståelse och respekt för vad den 
intervjuade säger. Thagaard (1998) beskriver kvalitativ forskning som något som 
baserar sig på en subjekt–subjekt-relation. Det innebär att både forskaren och 
informanten påverkar forskningsprocessen. Båda ingår i ett sammanhang som 
berör dem. Hur informanten uppfattar forskaren påverkar vilken information 
som informanten är villig att ge. Forskaren å sin sida påverkas av den förståelse 
som informanterna har för sin situation. Det är viktigt att forskaren reflekterar 
över hur relationen mellan forskare och informant påverkar undersökningens 
resultat och också redogör för detta i samband med resultatpresentationen. Men 
å andra sidan måste etiska frågor och frågor om konfidentialitet övervägas i 
relation till vad som kan berättas om relationen mellan forskare och informant 
(Thagaard 1998).  
Colnerud och Granström (2002) menar att varje yrkesutövare tenderar att identi-
fiera sig med sin egen grupp, även om de inte utövar yrket tillsammans. Då man 
möts har man ändå ett gemensamt gruppspråk, vilket har en stark identitets-
skapande funktion. Då jag mötte lärarna i samband med intervjuerna gjorde jag 
det i egenskap av forskarstuderande, men också i egenskap av lärare. Jag berät-
tade att jag själv arbetat i en liten skola och därför blivit intresserad av att ta reda 
på hur andra lärare upplever sitt arbete i små skolor (se intervjuguide, bilaga 
2A). Detta kan ha inneburit att lärarna talade med mig som med en kollega. Ett 
yrkesspråk kan betraktas som ”den samlade förståelsen av yrkesutövandet”, 
menar Colnerud och Granström (2002, 42).  

Med hjälp av språket kan yrkesutövarna, för varandra och sig själva, klargöra syfte 
och tillvägagångssätt med det egna arbetet. Språket utgör därigenom redskap för att 
kommunicera antaganden och överväganden och gör det möjligt att föra diskussioner 
om praktiken på ett distanserat och förklarande sätt. (Colnerud & Granström 2002, 
43). 

Nästa steg i datainsamlingen är transkriberingen av den inbandade intervjun till 
skriven text. ”Utskriften är frusen i tiden och abstraherad från sin grund i ett 
socialt samspel” (Kvale 1997, 152). Talspråket och skriftspråket har olika reto-
riska former. Enligt ett hermeneutiskt sätt att renskriva intervjuer är det viktiga 
att texten i skrift framstår så som den gjorde då man lyssnade på utsagan, menar 
Ödman (1998a). Då man lyssnar på det någon säger, gallrar man automatiskt 
bort onödiga ord och upprepningar. Man lyssnar selektivt och tar till sig det 
väsentliga. Då man renskriver tal ordagrant med alla detaljer uppstår däremot en 
förvanskande effekt. Enligt Ödman bör man i utskriften återställa talet som det 
upplevdes i samtalssituationen. Men målsättningen ska dock vara att utskriften 
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ska ligga så nära det ursprungliga talet som möjligt, för att behålla de uttryck för 
emotionell dynamik som finns i meningskonstruktionerna (Ödman 1998a).  
I resultatpresentationen använder jag både längre och kortare citat samt även 
intervjucitat som getts en poetisk form. Att omväxlande använda långa och korta 
intervjucitat är ett sätt att återge rikedomen i informanternas utsagor (Richardson 
1990). Genom att ge rum för långa citat ges ett utrymme för såväl utsagans kon-
text i berättelsen, som informantens livsvärld och förståelse. Jag presenterar 
även längre utdrag ur intervjudialoger där både intervjuarens och informantens 
röster hörs. Kvales (1997) tanke är att en god intervju skapar en förståelse av 
forskningsfenomenet redan då intervjun sker. Jag strävade efter att vara lyhörd 
för lärarens beskrivning av sin livsvärld, ställde följdfrågor och fördjupade 
meningen under intervjuns gång. Jag märkte också att lärarna själva med-
vetandegjorde sitt eget arbete, sitt pedagogiska tänkande och praktiska yrkeskun-
nande genom den möjlighet till att stanna upp och reflektera som intervjuerna 
gav.  
Cahnmann (2003) diskuterar användningen av poetiska utdrag i forskartexter. 
Hon menar att poesi och prosa är olika redskap för att visa något. Liksom en 
kamera eller ett mikroskop visar saker man inte annars skulle kunna se, visar och 
uttrycker poesi och prosa saker som annars inte skulle komma till uttryck (Cahn-
mann 2003; jfr Uitto & Syrjälä 2003). Också Richardson (2000; 2002; jfr Ellis 
2004) ser poesins möjligheter inom forskning. Att fånga och beskriva ”levd 
erfarenhet” (lived experience) och muntligt tal i poesins form ger möjlighet att 
komma närmare det verkliga uttryckssättet. Ord som kombineras på ett nytt sätt 
ger en möjlighet att höra, se och känna nya dimensioner av världen. Poesi är 
enligt Richardson en praktisk och effektfull metod för att analysera en social 
värld. Att exempelvis ordna intervjucitat i en poetisk form innebär att informan-
tens röst bibehålls, men forskaren bidrar till att lyfta fram och tydliggöra det 
informanten säger, genom t.ex. pausering.71 Flera av intervjuutdragen i denna 
avhandling har getts en poetisk uppläggning. Den poetiska strukturen föddes 
utgående från behovet att fånga lärarnas upplevelser med lyhördhet för deras 
eget uttryckssätt, och behovet att ge både visuellt och tankemässigt utrymme för 
innehålls- och nyansrikedomen i utsagan. Redan i samband med intervjutillfället 
mötte jag en lärares spontana beskrivning av sitt andhål i tillvaron med ett spon-
tant utrop – ”det låter ju som en sång!” (se citat av Pia, avsnitt 6.5.2).  
 

                                                      
71 Det finns många sätt att använda poesi inom forskning. I denna avhandling utgår jag 
från en strävan efter lyhördhet gentemot lärarnas röster. De intervjucitat som ges en poe-
tisk form är direkta autentiska citat, inte forskarkonstruktioner (jfr Richardson 2002). 
Enbart det poetiska ingångscitatet (av Marianne, sidan v) i avhandlingens början är en 
forskarkonstruktion som skapats som en förkortning av den ursprungliga utsagan. Inter-
vjudialogen som helhet återges i slutet av kapitel 6. 
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Intervjustudiens informanter 
De små skolorna och speciellt de allra minsta skolorna kan betraktas som indrag-
ningshotade skolor och kanske en utdöende skolform inom den finländska 
utbildningen. Utgående från min önskan att dokumentera, analysera och förstå 
arbetet i dessa minsta skolor skedde målgruppens avgränsning utgående från 
elevantal, där gränsen drogs vid skolor som enligt länsstyrelsernas sammanställ-
ningar av svenskspråkiga skolor i Finland hade färre än 30 elever år 2002.72 
Utgående från länsstyrelsernas uppgifter kontaktade jag per telefon skolor som 
passade in i målgruppen, och en tidpunkt för besök i skolan och intervju med 
någon lärare bestämdes. De kontaktade lärarna var mycket positiva till att bli 
intervjuade och gav i samband med telefonsamtalet också tips om andra lärare 
som jag skulle kunna intervjua.  
Antalet informanter var inte bestämt från början, utan datainsamlingen genom 
intervjuer avslutades då jag upplevde att materialet var så rikt och omfattande att 
det utgjorde en tillräcklig källa för analys.73 De skolor som besöktes fungerade 
som en- och tvålärarskolor, med varierande antal timlärare och stödresurser. Jag 
besökte samtliga skolor under skoldagen och deltog i en eller flera lektioner som 
hölls av den lärare jag skulle intervjua. Intervjun skedde antingen under skol-
dagen eller efter skoldagens slut, enligt hur läraren önskade. Efter varje skol-
besök skrev jag ner mina reflektioner i en forskardagbok. För studien intervjua-
des slutligen 12 lärare i byskolor. Sammanlagt besöktes tio olika skolor varav 
fem var enlärarskolor och fem var tvålärarskolor. Av de 12 intervjuade lärarna 
arbetade fem i enlärarskolor och sju i tvålärarskolor. Den minsta skolan hade 6 
elever och den största hade 29 elever.74 

                                                      
72 Min första intention var att intervjua lärare i skolor som kunde klassificeras som en- 
och tvålärarskolor, men det visade sig att statistiska uppgifter om antalet lärartjänster per 
skola inte var en självklarhet vid denna tidpunkt, eftersom beslutanderätten angående an-
tal tjänster delegerats till kommunerna. Enligt uppgift följde de flesta kommuner dock de 
tidigare bestämmelserna (Norrgård, kommunikation 2002; jfr 3.3). Jag noterade vid skol-
besöken att det fanns en variation mellan kommunerna ifråga om elevantal per lärare, 
vilket antas sammanhänga med att kommunerna hade olika ekonomiska möjligheter. 
Läsåret 2001–2002 fanns det sammanlagt 48 svenskspråkiga lågstadieskolor med färre 
än 30 elever (Länsstyrelsen i Västra Finlands län 2002; Norrgård, Länsstyrelsen i Södra 
Finlands län 2002; Ålands statistik- och utredningsbyrå 2002; Hagman 2008). Mot-
svarande antal finskspråkiga skolor var då 479 (Hagman 2008).  
73 I inledningsskedet hade jag även en tanke om att följa upp intervjuerna med nya inter-
vjuer och klassrumsobservationer hos samma lärare. Denna forskning föll dock utanför 
ramarna och möjligheterna inom denna studie. 
74 Av konfidentiella skäl uppger jag inte exaktare uppgifter om skolornas läge, elevantal 
eller elevprognos (jfr formulär för bakgrundsuppgifter, bilaga 2B). Jag presenterar lärar-
nas bakgrundsuppgifter enbart översiktligt och kopplar dem inte till de enskilda lärarna. I 
något fall arbetade de intervjuade lärarna i samma skola, men syftet i studien är dock inte 
att undersöka någon enskild skolas kultur eller samverkansmodeller.  
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De 12 informanterna var relativt jämnt fördelade över olika åldrar och i förhål-
lande till kön. Fyra informanter var manliga lärare och åtta var kvinnliga. För-
delningen mellan åldersgrupperna var god. Fyra av lärarna placerade sig inom 
åldersintervallet 30–35 år, en inom 36–40, två inom 41–45, två inom 46–50 och 
tre inom intervallet 51–55 år. Lärarnas arbetserfarenhet varierade från minst 6 år 
till omkring 30 år. Fem lärare hade arbetat 6–10 år, en 16–20 år, tre 21–25 år, en 
26–30 år, samt två 30 år eller längre.  
Samtliga intervjuade lärare hade formell lärarbehörighet (klasslärar- eller folk-
skollärarexamen). Flera av lärarna har arbetserfarenhet från andra skolor än den 
skola de arbetade i vid intervjutillfället. Fem av lärarna hade arbetserfarenhet 
från skolor med 100–350 elever och fem hade erfarenhet av att arbeta i byskolor 
som är större än en- eller tvålärarskolor. Tre av lärarna hade arbetat i små 
byskolor under hela sin karriär. Även i det fall att någon hade arbetat i samma 
skola under så gott som hela karriären hade antalet kolleger varierat i skolan, på 
grund av att elevantalet och timresursen varierat. 
Intervjuerna har behandlats konfidentiellt och lärarna har getts fiktiva namn. 
Ortsnamn eller annan information som kunde vara för nära anknuten till de 
reella personerna har eliminerats. Vid intervjutillfället gav informanterna sitt 
skriftliga samtycke till att jag fick använda materialet inom forskningsprojektet. 
Jag uppmanade även lärarna att ta kontakt ifall de senare ville komplettera det de 
sagt vid intervjutillfället och gav mina kontaktuppgifter.75  
De intervjuade lärarna har fått de fiktiva namnen Maria, Siv, Stina, Einar, Dan, 
Gabriella, Pia, Petra, Bo, Susanne, Tommy och Marianne. I samband med 
intervjucitaten anges om läraren arbetar i en enlärarskola eller tvålärarskola, 
eftersom det kan tydliggöra eventuella skillnader i arbetsupplevelse och erfaren-
het beroende på de små skolornas olika storlek. 

Intervjuanalys 
Efter varje intervju nedtecknade jag spontana reflektioner och frågor som 
intervjusamtalet väckt. Intervjuernas längd var omkring 90 minuter. Samtliga 
intervjuer bandades. De transkriberade intervjuerna uppgår till 333 sidor text 
(garamond, 12pt, radavstånd 1,5).  

                                                      
75 För att få ett kompletterande datamaterial inbjöd jag hösten 2004 därtill lärare i små 
skolor generellt att delta i undersökningen genom en inbjudan i den fackliga tidningen 
Läraren att per brev eller e-post berätta om arbetet (Karlberg-Granlund 2004b). En lärare 
hörsammade inbjudan. Denna lärares beskrivning av arbetet är på många sätt samstäm-
migt med det lärarna beskriver i intervjuerna, men berör inte alla teman (refereras som 
Lärarbrev 2004).  
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De utskrivna texterna genomlästes och jag gjorde en första analys som resul-
terade i två artiklar.76 Med hjälp av datorprogrammet NVivo skapade jag en 
databas där meningsinnehållet i varje intervju kodades och övergripande tema-
helheter identifierades.77 Utgående från den vertikala analysen av de enskilda 
lärarnas berättelser och beskrivningar framträdde gemensamma horisontella 
teman, vilka redovisas i kapitel 6 (jfr Thagaard 1998; jfr bilaga 4 där konstrue-
rade lärarberättelser presenteras som exempel från den vertikala analysen). 
Arbetssättet bygger på både ett paradigmatiskt och ett narrativt tänkande. Enligt 
Polkinghorne (1995, 10–11) kopplar det paradigmatiska tänkandet (paradigmatic 
cognition) det speciella till det allmänna. Det skapar ordning i erfarenheterna 
genom att se enskilda händelser och individuella fenomen som något som hör till 
en övergripande kategori av liknande fenomen. Narrativt tänkande (narrativ 
cognition) däremot identifierar mångfalden, samt uppmärksammar kontexten 
och det komplexa samspelet mellan olika element i en speciell situation. 
Paradigmatisk kunskap upprätthålls i enskilda ord, medan narrativ kunskap 
upprätthålls i berättelser. Den narrativa analysen strävar efter att finna eller 
skapa berättelser. Forskaren söker binda samman element till en samman-
hängande meningsfull helhet. Att skapa berättelser är en process lik den herme-
neutiska cirkeln (Polkinghorne 1995). 
Forskarrollen kan i analysen av lärarintervjuerna i första hand beskrivas som en 
berättelsefinnare och i andra hand som en berättelseskapare (jfr Kvale 1997, 
182; jfr Polkinghorne 1995). Temaanalyserna bygger på lärarnas autentiska 
berättelser och beskrivningar, som av forskaren sammankopplas till en över-
gripande helhet som fångar den kulturella flerstämmigheten (Bruner 2002; 
Gudmundsdottir 1997). Urvalen av utsagor är inte ägnade att bekräfta varandra, 
utan att berika varandra (jfr Bruner 1987). Trots att lärares berättelser är unika, 
kan det ur dessa urskiljas gemensamma helheter som i likhet med Bruners (2002, 
161) beskrivning kan benämnas ”variationer på något generellt, hur specifika de 
än kan vara”. Bruner kallar dessa ”narrativa strukturer”. 

                                                      
76 Artiklarna berörde lärarnas upplevelse av etiska dilemman i samband med skolans in-
dragningshot (Karlberg-Granlund 2004a) och klassformens betydelse för mötet mellan 
lärare och elev (Karlberg-Granlund 2006). 
77 NVivo är ett datorprogram som kan vara ett hjälpmedel för att strukturera innehållet i 
kvalitativt datamaterial. Då forskaren läser och reflekterar kring t.ex. transkriberade 
intervjuutsagor kan han eller hon markera en textpassage och namnge denna med en eti-
kett eller s.k. nod (i denna studie t.ex. ”mål i arbetet”). Nya teman under det övergri-
pande temat namnger forskaren med nya etiketter (t.ex. ”mål för eleverna” – ”grund-
trygghet”). Textpassager som berör samma fenomen, men finns i olika informanters 
utsagor, markeras på samma sätt. Med hjälp av datorverktyget kan all text som berör den 
givna etiketten återges som ett nytt dokument, vilket ger möjlighet till översikt. Det är 
också möjligt att söka i texterna och att skapa översikter av de betydelser man angett. 
Datorverktyget i sig utför inte analys, utan är enbart ett struktureringsredskap. 
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5.2.2 Samhällets röster 
Utgångspunkten för att utvidga analysen till samhället är tanken att varje feno-
men måste förstås i relation till sitt sammanhang, sin kontext (jfr Cole 1998). Att 
analysera byskolan i sin kontext kan ha olika innebörd beroende på om man 
betraktar den lilla skolan som ett lokalt, nationellt eller globalt fenomen. Det är 
därför viktigt att analysera och förstå den lilla skolans kontext mångdimensio-
nellt. 
Som kontext i relation till lärarnas berättelser finns för det första det finländska 
samhället och den finländska grundläggande utbildningen vid en given tidpunkt, 
men också det historiska sammanhanget, vilket inledningsvis analyserades i 
kapitel 4. På många sätt är det frågan om en förändringskontext, både ur ett 
makroperspektiv och ur ett mikroperspektiv. För det andra är byskolans kontext 
en debattkontext. Genom en analys av debattmaterial från en ort under en period 
då många små skolor var indragningshotade undersöker jag innebörden i by-
skolans berättelse, så som den konstrueras av lokalbefolkningen (jfr Bruner 
2002). Analysen av de utsagor som lokalbefolkningen ger i offentligheten då 
skolor är indragningshotade skapar en kompletterande förståelsehorisont i för-
hållande till lärarintervjuerna. Debattmaterialet består av tidningsinlägg, tid-
ningsartiklar och kommunala styrdokument. Materialet har en konkret förank-
ring på en finländsk ort, men syftet är inte att specifikt undersöka den orten. 
Debattmaterialet kan ses som ett exempel bland andra på hur skolfrågor engage-
rar på det lokala planet (avsnitt 7.1). Genom att därtill för det tredje även analy-
sera utbildningspolitiska texter från den nationella nivån (läroplan, utbildnings-
lagstiftning, strategidokument), framträder värderingar som, då de kontrasteras 
mot det empiriska och teoretiska materialet som helhet, åskådliggör spännings-
fält och motsättningar i den finländska utbildningskontexten (avsnitt 7.2, samt 
kapitel 8). I kapitel 8 gör jag slutligen en sammanfattande metaanalys med stöd 
av narrativt tänkande och berättelseskapande (jfr Frønes 2001; Polkinghorne 
1995). Då framträder en ny förståelse av vad det innebär att arbeta i en liten 
byskola och av vad byskolkontext kan innefatta. Denna erbjuder en ny förstå-
elsehorisont och representerar ett vidare perspektiv än den empirinära presen-
tationen i de tidigare kapitlen (jfr Alvesson & Sköldberg 1994).  

5.2.3 Forskaren som del av en kultur 
Om våra stereotypa uppfattningar är fasta i sina system kan det leda till att vi 
inte ser annat än det vi vill se, säger Lippmann (1966, 78).  

“For when a system of stereotypes is well fixed, our attention is called to those facts 
which support it, and diverted from those which contradict. /…/ We do not see what 
our eyes are not accustomed to take into account. Sometimes consciously, more often 
without knowing it, we are impressed by those facts which fit our philosophy”. 
(Lippmann 1966, 78). 
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I enlighet med Lippmanns tes finns det en risk för att min personliga ”filosofi” 
och erfarenhet styr vilka sanningar jag ser och kan se. Som forskare är jag ur ett 
existentiellt perspektiv fången i vårt nuvarande samhälle och dess tänkande, men 
också fången i min föreställningsvärld, i likhet med det som fenomenologerna 
beskriver som livsvärld (jfr Bengtsson 1999) och hermeneutikerna som 
förförståelse (jfr Ödman 1979). Jag kan inte sträcka mig ut över min egen 
horisont, hur jag än försöker. Samtidigt är horisonten något föränderligt som 
befinner sig i rörelse. Horisonten finns alltid där, framför mina ögon, exakt i det 
synfält dit jag vänder blicken, utifrån den punkt jag befinner mig på, den posi-
tion jag har. Samtidigt utgör hermeneutikens strävan efter horisontsamman-
smältning mitt hopp (jfr Gadamer 1995; 300–307; Ricoeur 1988; Ödman 1997). 
Jag kan medvetet försöka sträva efter att inta en annans perspektiv, förstå och 
leva mig in en annans livsvärld och tankevärld, men kommer alltid att vara 
beroende av mig själv som tolkningsinstrument och klangbotten till den andras 
erfarenhet. Hoppet finns i mötet, det möte som innebär att min förståelse smälter 
samman med den andras förståelse och vår gemensamma förståelse skapar en ny 
bild, en förståelse som inte funnits tidigare, genom en horisontsammansmältning 
i hermeneutisk mening. 

To aquire a horizon means that one learns to look beyond what is close at hand – not 
in order to look away from it but to see it better, within a larger whole and in truer 
proportion. (Gadamer 1995, 305) 

Samtidigt som den begränsning som den egna förståelsen skapar känns trång och 
som ett hinder, kan den egna förståelsen i bästa fall utgöra en styrka. Men den 
kan enbart utgöra en styrka om den görs tydlig, så att forskningsresultatet blir en 
helhet där olika delar berikar varandra. Forskarens egen förståelse måste göras 
till ett forskningsobjekt bland de andra forskningsobjekten (jfr Arfwedson 1998; 
From & Holmgren 2000; Ödman 1979). 
Att inom ett forskningsprojekt åskådliggöra forskarens erfarenhetsvärld kan 
motiveras med bl.a. hermeneutikens syn på forskarens förförståelse som något 
som är av betydelse för såväl tolkningsprocessen som den slutliga horisont-
sammansmältningen, den nya förståelsen. Enligt en nyare kvalitativ forsknings-
tradition, dit också den narrativa forskningstraditionen kan räknas, behöver inte 
forskarens egna erfarenheter gömmas undan som något som leder till minskad 
objektivitet eller validitet. I stället kan forskarens egna erfarenheter utgöra en av 
källorna till kunskap. Genom att ”observera observatören” och vända fokus 
tillbaka på forskaren kan forskningens utgångspunkter synliggöras, menar Ellis 
och Bochner (2000, 747). I exempelvis etnografisk forskning ingår det att 
forskaren ska vara delaktig i den kultur som undersöks och vistas där i flera år 
för att kunna förstå och tolka den (se Alvesson & Sköldberg 1994). Auto-
etnografi innebär att forskaren själv ingår i den kultur som studeras och att 
forskaren beskriver och tolkar denna kultur för andra. Ellis och Bochner menar 
att det är krävande att skriva en autoetnografi:  
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Honest autoethnographic exploration generates a lot of fears and doubts – and emo-
tional pain. /…/ Then there is the vulnerability of revealing yourself, not being able 
to take back what you have written or having any control over how readers interpret 
it. (Ellis & Bochner 2000, 738).  

Ellis och Bochner betonar dock att autoetnografi framför allt erbjuder många 
möjligheter. Man lär sig att bättre förstå sig själv och genom detta lär man sig 
också att förstå andra bättre. Autobiografi, såväl formell som informell, kan 
enligt Bruner (1987, 11) betraktas som “a set of procedures for ‘life making’”– 
ett sätt att skapa livet. Gustavsson (2004, 15) beskriver en läroprocess som att 
”det som är avlägset och främmande görs välbekant, men det som är alltför 
välbekant görs främmande”. Processen fortgår i ett spänningsfält mellan det 
bekanta och det obekanta, mellan den egna historien som man bär med sig och 
det nya och okända. ”När det främmande gjorts välbekant har vi även tolkat om 
oss själva, vår självförståelse och den tillvaro vi lever i.” 
Kriterierna för att bedöma detta slag av forskning är emellertid andra än de som 
vanligen åsyftas inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Frågan om 
subjektivitet ersätts bl.a. med frågan om autenticitet och koherens (Ellis & 
Bochner 2000). Ellis och Bochner menar att redan forskarens val av forsknings-
ämne implicerar ett val och en värdering. Arfwedson (1998) och Ödman (1979) 
beskriver det som att förförståelsen är den föreställningsram inom vilken vi 
skapar vårt forskningsproblem.78  
Med detta synsätt som utgångspunkt integreras i denna avhandling en redo-
görelse för forskarens bakgrund och förförståelse. I redogörelsen fokuseras både 
elevperspektivet och lärarerfarenheten. En sammanfattande reflektion kring 
forskarens möte med forskningsfenomenet görs i ett avsnitt kallat ”Bokslut: 
Forskarens retrospektion och introspektion”. Det reflexiva materialet förläggs till 
bilagorna 1A, 1B och 5. 

                                                      
78 Förförståelsen kan utgöra en begränsning t.ex. om en datainsamling genomförs enbart 
med hjälp av enkät, eftersom förförståelsen då kan medföra att frågekonstruktionerna 
låses inom en bestämd ram, där personer som besvarar enkäten kan uppleva att inget av 
alternativen egentligen riktigt överensstämmer med deras egen verklighet (jfr Arfwedson 
1998). På samma sätt kan en i förväg strukturerad intervju med låsta frågeställningar 
fungera så att intervjuaren enbart ”prövar hållbarheten hos egna fördomar, politiska eller 
personliga intressen och käpphästar” (Arfwedson 1998, 10). Att i föreliggande studie i 
stället utgå från ett kvalitativt och narrativt forskningsperspektiv, med en öppenhet för 
vad informanterna och datamaterialet berättar, är i sig ett val för att undgå att styras och 
begränsas av forskarens förförståelse. Forskarens erfarenhet kan i bästa fall bli ytter-
ligare en ”röst” i mångfalden, vilken kan berika innehållet. 
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5.3 Preciserade forskningsfrågor 
Då de teoretiska och empiriska horisonterna möts uppstår både ny förståelse och 
nya frågor, vilket leder till att forskningsfrågorna behöver preciseras och om-
formas. I kapitel 1 formulerade jag studiens forskningsfrågor på följande sätt:  

1. Vad är byskolkontext? 

2. Vad innebär lärararbete i byskola och byskolkontext? 

Under forskningsprocessen framträder en bild där byskolans övergripande kultu-
rella sammanhang bl.a. präglas av motsättningar och spänningsfält. En preci-
serad intention blir därför att närmare utröna vad som karaktäriserar byskolans 
kontext och vilka motsättningar och spänningsfält som kan identifieras. Inför 
analysen av intervjuer, debattinlägg och styrdokument preciseras därför fråga 1 
så att den öppna frågan om vad byskolkontext är, omformas till frågorna:  

A. Vad karaktäriserar byskolans kulturella och samhälleliga samman-
hang? 

B. Vilka motsättningar och spänningsfält kan identifieras i byskolans 
berättelse/berättelser? 

Forskningens empiriska tyngdpunkt finns inom fråga 2 om vad lärararbete i by-
skola och byskolkontext innebär, vilken preciseras och fördjupas till delfrågorna: 

A. Vad vill läraren bära?  

B. Vad innebär det att vara lärare i en liten byskola?  

C. Vad bär läraren?79  

De preciserade forskningsfrågorna fungerar som arbetsredskap – som instrument 
för att försöka analysera och förstå både delar och helhet – och frågorna är in-
vävda i varandra och appellerar både till ytligare och djupare nivåer av förstå-
elsepotential. Med hjälp av frågorna 2 A–C söks dels en konkret förståelse av 
lärares tänkande och handlande samt de pedagogiska, kulturella och strukturella 
betingelserna i de små skolorna, dels en existentiell förståelse av litenhetens och 
småskalighetens villkor. Fråga A, om vad läraren vill bära, åsyftar lärares mål 
                                                      
79 Forskningsfrågan vad bär läraren föddes i en växelverkan med det empiriska mate-
rialet, i enlighet med den abduktiva forskningsgången, som ett resultat av att jag som 
forskare lyssnade till vad lärarnas intervjuer berättade (jfr Ödman 1979). Fullan och Har-
greaves (1996) menar att lärares arbete bärs upp av det som lärare värderar högt, sådant 
som de eftersträvar och vill uppnå med arbetet. Också Hansén (2000) använder ordet bär 
och analyserar vad lärare bär med sig från lärarutbildningen och vad som bär lärare i 
yrkeslivet, samt ger bärkraft för fortsatt utveckling. Att jag väljer att använda ordet bär 
kommer dels av att ordets dubbla innebörd (av att både bli buren, respektive att själv 
bära eller ge) visar sig vara illustrativ för sammanvävningen i lärares arbete, dels av att 
ordet bär även ingår som en del i ordet innebär (se vidare avsnitten 6.5.2 och 6.5.3). 
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och intentioner så som de tar sig uttryck i lärarnas pedagogiska tänkande. Frågan 
utvidgas till analys av vilka möjligheter lärarna upplever sig ha att förverkliga 
dessa mål i arbetet. Fråga B, om vad det innebär att vara lärare, relaterar till 
lärares yrkeskunnande, yrkesidentitet och yrkeskultur i byskolans kontext, 
samtidigt som analysen av lärares berättelser öppnar för en förståelse av 
byskolans kultur som helhet. Fråga C, om vad som bär läraren, relaterar till 
lärarskapets långsiktiga bärkraft i de små skolorna med avseende på både lärares 
individuella berättelser och identifierade gemensamma teman, samt uttalade 
överlevnadsstrategier.80  
Lärararbetets innebörd i byskola och byskolkontext analyseras i kapitel 6 och 
sammanfattas och fördjupas genom en metaanalys i kapitel 8. Byskolans lokala 
respektive övergripande kulturella sammanhang och innebörd analyseras i kapi-
tel 7 och sammanfattas och fördjupas genom en metaanalys i kapitel 8.  
 
 
 
 

                                                      
80 Då jag inledde analysarbetet skapade jag en tredelad triangel för att illustrera dessa tre 
preciserade forskningsfrågors (2A–C) inbördes relation. Basen i triangeln utgörs av det 
som bär läraren och ger mening i arbetet, mittfältet av det som lärararbetet präglas av 
och spetsen av de mål och intentioner läraren har för arbetet. Mellan fälten finns 
streckade linjer som visar att fälten är invävda i varandra och inte helt kan åtskiljas (se 
bilaga 3 Fokuseringsområden och intervjuanalys, figur 6). 
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6 Lärares röster om sitt arbete 
i den lilla byskolan 

Lärarnas berättelser och beskrivningar av vad det innebär att vara lärare och 
arbeta i en liten byskola analyseras inledningsvis med avseende på hur läraren 
möter och hanterar den pedagogiska utmaningen att handha en åldersblandad 
elevgrupp. Utgående från analysen av de organisatoriska aspekterna av byskol-
lärares praktiska yrkeskunnande framträder en djupare förståelse av arbetets 
innebörd i förhållande till både lärarens och elevens vardagsverklighet med 
avseende på kultur och pedagogik. Byskollärares yrkeskultur och yrkesidentitet 
utvecklas i relation till det kontextuella sammanhanget. Den professionella kun-
skapen innefattar balansgång inom både pedagogiska och sociala spänningsfält. 
Analysen av lärares pedagogiska tänkande och pedagogiska principer fördjupas 
med en tonvikt på dels artikuleringen av mål och intentioner i relation till 
eleverna, dels konkreta handlingsmodeller för att realisera dessa mål. I det 
nästsista avsnittet fördjupas analysen för att finna lärarskapets bärkraft i de små 
byskolorna, dels ifråga om praxisrelaterade möjligheter att förverkliga de peda-
gogiska intentionerna, dels ifråga om den personliga och professionella överlev-
naden i arbetet. Som en frukt av den empirinära analysen skapas i kapitlets sista 
avsnitt en tolkningsmodell av hur pedagogik, kultur och struktur samverkar i den 
lilla byskolan. 

6.1 Byskollärares praktiska yrkeskunnande 
Byskollärares praktiska yrkeskunnande är på många sätt så kallad tyst kunskap 
(jfr Polanyi 1978), d.v.s. en oartikulerad kunskap som man kan säga ”sitter i 
ryggmärgen”. Forskningsintervjuerna innebär att lärarna ställs inför utmaningen 
att artikulera ”det tysta”, det kanske i viss mån omedvetna och ”osedda”, och 
göra det synligt. Vid intervjutillfället klär lärarna sin kunskap i ord och gör med 
hjälp av språket s.k. kartbilder av verkligheten (jfr Colnerud & Granström 2002), 
så att den kan förstås, tolkas och bevandras av andra. Som forskare fångar jag 
dessa mentala modeller och är en medskapare av kartbilden, försöker uppfatta 
nyanser och variationer som kan förliknas med topografi, samt enskilda element 
och helheter i den verklighet som kan sägas vara byskollärarskap och byskola. 
Arbetet i varje enskild skola är unikt. Varje lärare har sina egna arbetssätt, som 
formas utifrån beprövad erfarenhet och den aktuella elevgruppens behov. Trots 
detta finns det likheter i lärarnas tänkande om sitt arbete. Detta är analogt med 
att ”den lilla storleken förenar” (Anckar 2004, 15) och med att berättelserna 
kommer ur ett likartat landskap och berikar varandra (jfr Bruner 1987).  
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Jag närmar mig här byskollärarnas arbetsverklighet genom att be dem berätta om 
sitt arbete och specifikt om hur de möter den pedagogiska utmaningen att 
handha en åldersblandad elevgrupp (sammansatt klass).  

Att lära sig lärarskap i liten skola 
Gemensamt för lärarna är att de berättar om hur de småningom lärde sig möta 
och hantera utmaningarna i denna skolkontext. Bo beskriver den stora omställ-
ningen från att ha arbetat i ett stort högstadium till att börja arbeta som lärare i 
en enlärarskola, på följande sätt: 

Bo: Och när jag kom då så tänkte jag första veckan att om jag orkar till jul så är det 
bra, det var som att komma i graven, vet du, jämfört med högstadiet med 300 elever 
och… 

I: Jaha 

Bo: och 20–30 kolleger och 

I: Du tyckte det  

Bo: Jo. Men sen, det gick nog över då, jag började trivas bättre och bättre. /…/ Det 
var lite sillsallad, när man började, man var ju ovan och visste inte i vilken ända man 
skulle börja och sluta och – så jag tyckte själv det var lite som teater i början, dom 
där två första åren. 

I Att liksom hålla i? 

Bo: Jo, att innan man kom underfund med systemet. (Enlärarskola) 

Flera av lärarna använder precis samma begrepp som Bo använder och beskriver 
den första tiden i byskolan som en tid då de lärde sig ”systemet” (Marianne, Siv, 
Bo och Petra):  

Jag hade ju inte alls jobbat i någon sammansatt klass tidigare så att det var ju nytt 
också. Och det tog ju en tid innan man var van vid systemet. (Marianne, tvålärar-
skola) 

Vi kom underfund med så småningom hur vi skulle ha systemet. (Siv, enlärarskola) 

Lärarna berättar också att det är svårt att få en vikarie som ”kan systemet”. Om 
man som lärare av någon anledning måste vara tjänstledig (vilket flera av lärarna 
undviker i den mån det är möjligt), kräver det minst lika mycket arbete att för-
klara och ge över sitt arbete till någon annan som att göra det själv.  

Bo: Jag vet bara att det är hopplöst att få en vikarie, eller jag tycker det är lika bra att 
jag stänger skolan om jag far bort, för kommer en hit för två–tre dar, så det blir 
ingenting.  

I: Är det så? 
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Bo: Du måste nog vara insatt i, ha jobbat ett eller två år för att få det att fungera. An-
nars blir det som ett hönshus [leende]. (Enlärarskola) 

Undantag finns dock, som att ge vikariatet till egen son eller dotter, eftersom 
han/hon ”känner lite till det” (Bo) genom att han/hon gått i samma skola som 
barn, eller att ge vikariatet till forna elever, eller andra som själva gått i samman-
satt klass och ”känner till det” (Marianne).  

När jag varit borta nångång, så jag brukar ha egen flicka/pojke då [som vikarie], för 
han/hon har gått här, så han/hon känner ju lite till det. Så ställer han/hon upp, så då 
vet jag att det är någorlunda. Men skulle du hamna att plocka en [bli tvungen att ta 
emot en vikarie] bara så där, så jag tror nog att det är lika bra som att stänga, som att 
de har ledigt då. (Bo, enlärarskola) 

Det blir nog oftast så att man planerar de flesta lektioner exakt vad de ska göra. Men 
många av de här ungdomarna [som vikarierar] så har ju själv gått i en sammansatt 
klass, så de känner till det på det sättet. Och just att man planerar nästan färdigt. Och 
vissa ämnen så får de ju ta vad de vill då, om det är hela gruppen. Men oftast så gör 
jag nog det klart åt dem. (Marianne, tvålärarskola) 

I en liten skola har en enda lärare hand om flera årskursers undervisning 
samtidigt.81 Detta utgör i sig en organisatorisk ram som ställer särskilda krav på 
hur man som lärare organiserar undervisningen. Flera av de intervjuade lärarna 
använder begreppet ”system” för att beskriva sitt arbete. Att arbeta som lärare i 
en åldersblandad klass (sammansatt klass) innefattar följaktligen en särskild 
kunskap, som kan beskrivas som en kulturbunden kunskap (jfr avsnitt 2.1.1). Det 
är frågan om en kunskap som delas av dem som tillhör en speciell kultur eller är 
eller blir införstådda med den. Lärarna beskriver sin första tid i byskolan som en 
tid då de kom underfund med ”systemet”. Utgående från Bos och Mariannes 
beskrivningar av svårigheten att ge sitt arbete vidare till en vikarie, kan man anta 
att handledningen av undervisningen i en åldersblandad grupp i en liten byskola 
bygger på s.k. intersubjektivt delade kulturella scheman, som fungerar som 
kulturella modeller angående vilka handlingar som behövs i en given situation 
och kontext (jfr Cole 1998). Därför är det lättare att ge vikariatet till någon som 
är införstådd med ”systemet”. Samtidigt bygger lärarens arbete också på den 
grundval av professionalitet och förmåga att hantera pedagogiska utmaningar 
som varje lärare bär med sig in i en känd eller okänd undervisningskontext. 
Yrkeskunnandet föds i och anpassas till praktikens behov (jfr Elbaz 1981; 1983).  
                                                      
81 I en enlärarskola kan en enda lärare ha hand om en elevgrupp bestående av barn i 
årskurserna 1–6 och i vissa skolor även en förskolegrupp. Detta innebär att gruppen 
består av barn i sju olika årskurser (om alla åldersgrupper är representerade i skolan). I 
tvålärarskolor finns olika klassammansättningar, t.ex. årskurserna 1–2 i en grupp och 
årskurserna 3–6 i en annan, respektive årskurserna 1–3 och 4–6 (jfr avsnitt 3.3.1). 
Gruppdelningar kan också göras enligt lärarnas specialkunskap och tillgången till even-
tuella timlärare, samt variera från ämne till ämne. Delningarna påverkas av hur många 
barn det finns i olika åldrar. Vanligtvis är sammansatta klassers elevantal lägre än enkla 
klassers (Laukkanen m.fl. 1986; jfr Peltonen 2002). 
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Utgående från den undran lärarnas begrepp ”system” fött hos mig, fördjupar jag 
här analytiskt frågan om hur lärarna möter arbetets inbyggda utmaningar och vad 
de menar med begreppet ”system”. 

6.1.1 Systematik och organisering 
Det visar sig att begreppet ”system” innefattar flera olika aspekter som berör 
både planering och samverkan. För att arbeta i en skola som kännetecknas av 
åldersblandningens möjligheter och begränsningar, behöver lärarna en förmåga 
till systematik och organisering. Ett tema som lärarna återkommande refererar 
till är behovet av en genomtänkt planering. 

Men om jag ska börja stå där på morgonen och skrapa mig i huvudet och fundera vad 
ska vi göra nu, så då blir ju allt – att det håller inte, det går inte det här systemet på 
det sättet, det måste vara genomtänkt. (Siv, enlärarskola) 

En genomtänkt planering består dels av planering inför läsåret, dels av konti-
nuerlig planering under hela året.  

Planering inför läsåret 
Planeringen inför läsåret syftar till att få klassrumsarbetet att fungera genom att 
läraren medvetet möter de pedagogiska utmaningar åldersblandningen medför. 
Tommy berättar om hur han lärde sig att organisera arbetet för ”att få det att 
löpa”.  

Tommy: Vi var två lärare då, det där första året jag kom hit. Men jag hade fyran till 
sexan och jag tyckte det var mycket jobb att få det att löpa, då. Att ha flera klasser, 
det var jag ju inte van med, då. Jag var ju van vid det här vanliga, att ha en klass åt 
gången. Sen, då redan till julen, tyckte jag det löpte ganska bra. Och då efter det, så 
har det inte varit några problem, utan det är nog bara att köra på. 

I: Ja. Så vad hände under den där första terminen? 

Tommy: Ja, vad hände… 

I: Vad lärde du dig? 

Tommy: Nå, jag lärde ju mig att man måste lägga upp undervisningen på ett annat 
sätt än om man har en enskild klass. Det är ju mera att dom [eleverna] jobbar mera 
för sig själva, här. Man tar – man kan inte stå hela tiden själv och prata där framme, 
utan det blir ganska mycket individuellt arbete. Så det är nog – det som jag lärde mig 
var nog att organisera så att det flyter. 

I: Hur gör du för att organisera? 

Tommy: Ja… hur jag gör… 

I: Har du några särskilda knep? 
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Tommy: Nej, nå till att börja med så när man lagar [planerar] läseordningen82 så 
måste man ju se vilka ämnen som passar ihop med varandra. Att alltid då när det är 
matematik så försöker man ha antingen något språk med dom andra, eller någonting 
då där det är mera lärarledd undervisning. Och sen då så blir det ju [ifråga om upp-
läggningen av] dom enskilda lektionerna att planera så att när man inleder någonting 
med ena gruppen, så måste dom andra kunna jobba med något annat samtidigt då, för 
sig själva. Så… inte vet jag annars om det är några desto mera knep. Utan det är 
nog… man lär nog sig med tiden. (Enlärarskola) 

Att vid undervisningsplaneringen hitta de rätta arbetssätten för elevgruppen 
innebär att tänka både på vad som ska undervisas och på vem eleven är (Karl-
berg-Granlund 2006; M. von Wright 2000). En genomtänkt planering inför 
läsåret innebär att utgående från elevernas åldersfördelning och kunskapsnivå 
skapa en god arbetsplan och ett fungerande schema. Lärarens långsiktiga 
planering innebär (1) att tänka igenom frågorna vad och vem, utgående från den 
egna kunskapen och elevkännedomen, läroplanen och den timresurs som skolan 
tilldelats av utbildningsanordnaren.  

Jag tänker väldigt mycket på att jag har sammansatt klass då jag gör upp schemat för 
året. För då lägger jag upp schemat på det viset, beroende på också hur stor den här 
årskursen är, vilka barn där är, i dom här årskurserna. (Gabriella, tvålärarskola) 

Schematekniska aspekter som underlättar arbetet i sammansatt klass är att 
planera så att olika årskursers ämnen passar att arbeta med samtidigt (jfr 
Tommy, ovan). En god planering innebär att utgå från elevgruppen och dess 
sammansättning och ”sätta ämnen mot varandra”, d.v.s. tänka igenom hur 
arbetet genomförs i de olika ämnena och i de olika åldrarna, så att läraren kan 
växla mellan grupperna utan att någon blir åsidosatt.  
En annan schemateknisk lösningsmodell är att olika årskursers arbete förläggs 
till olika tider av dagen, t.ex. genom att de äldre elevernas språkundervisning 
förläggas till sådana tider på dagen då de yngre eleverna inte är med. Också sko-
lans arbetstider kan anpassas efter elevgruppens åldersfördelning och samman-
sättning.  

Man har ju det här [ämnena] mot varann, till exempel har då att man läser med ettor 
och tvåor, medan de andra har teckning eller matte och kan jobba då på egen hand, 
och i rättskrivning och böcker. Ena gruppen har tyst arbete, då när man håller på och 
undervisar något nytt med de andra. Och mitt emot då, om sexorna behöver nåt nytt, 
så då har de här ettorna och tvåorna då teckning. Det är ju huvudsaken att man får 
igång dom, det räcker ju med en tio minuter i början för de här så då jobbar dom ju. 
Och så slutar ju vanligtvis de yngre ett, då brukar jag sätta de svåraste timmarna 
[d.v.s. lektionerna] med de äldre, som till exempel finska och engelska, från 
[klockan] ett till tre, så de får ha det lite enklare på förmiddagen. Det är ju just språk 
och matematik som kräver mest tid, så man får ta de ämnena i slutet av dagen. (Bo, 
enlärarskola) 

                                                      
82 I det svenska språkbruket i Finland används orden schema, läseordning eller läs-
ordning. 
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På eftermiddagarna då trean-fyran har åkt hem och femman-sexan är kvar, så då har 
jag möjligheter att följa upp noggrannare och mera exakt en grupp. (Gabriella, tvålä-
rarskola) 

En god planering inför läsåret innefattar också (2) analys av lärostoffet för att 
finna gemensamma temahelheter som kan omfatta alla elever, fastän de är i olika 
åldrar.  

Så att det är nog mycket planerande, det är det nog. Och försöka sammanställa så att 
det passar [med] många aktiviteter tillsammans på olika kunskapsnivå. (Susanne, 
tvålärarskola) 

Dessa temahelheter kan inplaneras som särskilda teman under läsåret eller ingå 
på ett naturligt sätt i elevgruppernas åldersspecifika arbete och överbrygga års-
kursgränserna. Vissa ämnen är till sin natur sådana att alla elever kan arbeta 
tillsammans oavsett ålder: 

Och förstås så funderar jag på vilka ämnen som passar att undervisa samtidigt, vilken 
del av modersmålet till exempel kan jag ha samtidigt som jag undervisar i religion 
eller någonting annat. (Gabriella, tvålärarskola) 

Ibland har jag teman, så som till exempel inför påsken, så då kunde man ju ta alla på 
en gång, att alla var med. Att har vi lästema, så tar vi det med alla. Vi ska ha läs-
veckor nu snart, så att vi då har både tystläsning och högläsning med hela skolan, vi 
gör en gemensam skoltidning. Teckningsuppgifterna så är i mångt och mycket 
samma. Så man har ändå det där att de följs åt i vissa ämnen, där det bara är möjligt. 
För att det gör ju det så mycket lättare då du bara kan koncentrera dig på en sak. (Ma-
ria, enlärarskola) 

Detta tänkande stöds också av den nuvarande läroplanen, som säger att ”I 
läroplanen kan bestämmas att lärokursen i en sammansatt klass också kan 
utgöras av studiehelheter som inte följer en årskursindelning /…/” (GGL 2004, 
13). Att planera temahelheter är en del av arbetets glädje för Pia: 

Jag planerar ganska mycket i juni och augusti, för jag vet att sen hinner jag inte under 
skolåret. Sen rullar det på och därför måste jag ha mina rutiner, också eftersom min 
familj och det kräver tid av mig, så jag kan liksom inte sen sitta så mycket och göra 
[planer]. Inte gör jag nu julpysslet då i sommar! Men något sånt där större temaom-
råde så planerar jag upp då. För det är jätteroligt att känna sig – liksom när inspira-
tionen faller på och det bara bubblar och du ”brainstormar” liksom, att ”vad skulle 
man kunna göra?” – Den känslan är ju ljuvlig. Och sen när man ser sen, att hur kan 
man utveckla det. (Pia, tvålärarskola) 

I planeringen kan också ingå ett flerårigt långtidsperspektiv, som innebär att 
läraren avväger speciella teman att behandlas under särskilda år och växlar 
mellan dessa teman. Som lärare kan man systematiskt lägga tyngdpunkten vid 
ett eller ett par ämnen ett år och i andra ämnen ett annat år, berättar Gabriella. På 
detta sätt utvecklar läraren sitt eget kunnande och inmutar nya kunskapsområden 
i sin kompetens, samtidigt som undervisningen får ”ett lyft”: 
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I och med att man har så mycket ämnen som man har om hand, så det är ju omöjligt 
att fördjupa sig i alla ämnen jättemycket. Så jag gör det nog, ganska kanske systema-
tiskt till och med, på det viset att jag ser till att varje ämne får sin puff nu och då. Att 
ibland så satsar jag extra mycket på modersmål och den årskursen, och sen tar jag 
matematik, och nu tar vi det här [projektet] riktigt ordentligt och går längre ner [och 
fördjupar ] och tar mera fakta om det. Att på något vis så – och jag fick också det rå-
det av min kollega här, då när jag började som klasslärare, att ”ta ett eller två ämnen 
per år och fördjupa dig mera i dom”. – Att det går inte förstås att bli mästare i allting, 
men att ta liksom portionsvis. Och det ger alltid ett lyft då man lite mera detaljplane-
rar och själv läser in sig på olika ämnen nu och då. (Gabriella, tvålärarskola) 

En god planering inför läsåret i en byskola innebär även (3) att beakta kontexten 
som helhet. Läraren gör en helhetsöversikt som innefattar elevernas skolvägar, 
eventuella elevtransporter och deras möjliga tidtabeller, samt externa gruppers 
samarbete med skolan. Planeringen innebär en process som sker i samverkan 
med alla som på något sätt är anknutna till skolans arbete: skolans personal som 
helhet, skoltaxi-, buss- eller båttransporter, lokalsamhällets samverkan med 
skolan (t.ex. om och när församlingens eller kommunens barn- och ungdoms-
ledare kan ordna regelbunden verksamhet i skolan, eller inplanering av andra 
samarbetspartners medverkan i fostran). I en enlärarskola sköts allt samarbete av 
den enda läraren: ”Nu hamnar man med [får man lov att ta hand om] allting själv 
och alla föräldrakontakter och i övrigt alla andra kontakter”, säger Petra. I 
planeringen ingår också att samarbeta med de stödpersoner i form av timlärare 
som skolan har, så att timresursen kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Läraren 
kan då ge en mindre grupp hela sin uppmärksamhet, eller arrangera arbetet så att 
han eller hon kan ge enskilda elever mer stöd.   

Jag har en dag i veckan som det kommer en resurslärare, så det är mina andningspau-
ser för då, dom tre första timmarna, då har [resursläraren] klasser och jobbar så att 
säga framåt. Och vi har oftast ett givet schema då som vi följer. Och då plockar jag ut 
elever och sitter med dem då, så att säga, på specialundervisning och tar det som har 
varit svårt. (Petra, enlärarskola) 

När språkläraren kommer hit till exempel, så då betyder det ju att vi delar gruppen. 
Så då har jag ju bara två klasser [årskurser] och då strävar jag till att under dom tim-
mar jag delar, har möjlighet att dela, så ser jag till att jag får olika sorters ämnen. 
Alltså en mattetimme eller en miljö- och naturtimme i veckan, då jag bara får kon-
centrera mig på en grupp. (Gabriella, tvålärarskola) 

Planering är också en medveten handlingsstrategi för att (4) lösa dilemmat med 
minskande ekonomiska resurser och ökande krav. Att läraren tänker långsiktigt 
och strävar efter att se elevens skoltid som en helhet hjälper läraren att prioritera, 
då utifrån kommande nya krav hela tiden införs, samtidigt som resurserna mins-
kar. Susanne berättar: 

Susanne: Barnen är oroligare i dag. Och skolan har ju också förändrats, att kanske vi 
har – vi har inte så mycket resurser som tidigare, plus att vi kanske får mera uppgifter 
och mera saker som ska läras ut eller uppmärksammas. Också från Utbildningsstyrel-
sen, brukar jag tänka att det kommer en hel del post, [om] att ”uppmärksamma det 



103 

 

ena och det andra”. Och så kommer det från annat håll att ”uppmärksamma det här”. 
Att hur mycket tar vi in i vår undervisning och vad är… vad ska vi egentligen satsa 
på att lära ut? Att man måste nog gallra och hålla läroplanen under näsan i turer, att 
man inte bara far i väg. För att det är så mycket andra influenser i dag som kommer 
in i skolan. 

I: Så du har själv hamnat att [blivit tvungen] liksom att välja? 

Susanne: Ja, välja bort nog ibland och tänka att om eleverna till exempel är sex år i 
skolan, så att under deras skolgång, någon gång under dom här sex åren, då så tar vi 
upp och behandlar det här. Men att det är ju att hålla reda på en hel del saker. 
(Susanne, tvålärarskola) 

Susanne beskriver sitt professionella handlingsutrymme i fältet mellan elev-
gruppens behov och utbildningens övergripande målsättningar. Att vara profes-
sionell innebär att planera långsiktigt, med elevernas bästa i åtanke. Ett indrag-
ningshot kan emellertid göra det svårt att planera långsiktigt: 

Jag tycker nog att det har ju nog kanske varit det största problemet varje vår, att har 
man nåt jobb nästa år, eller jobb har man kanske, men att var man jobbar. Du kan 
inte göra några såna där långsiktiga planeringar, inte ”det här ska vi till exempel ha 
klart år [x]”, inte finns det ju nåt sånt i en liten skola, utan högst ett år då, så att då 
man startar höstterminen så kan man ju planera fram till vårterminen. (Bo, enlärar-
skola) 

Kontinuerlig daglig planering och uppföljning 
Den beskrivna planeringen och organiseringen inför läsåret utgör en grund för 
arbetet i skolan på längre sikt. En annan aspekt av planeringen innefattar den 
dagliga planeringen, som kan beskrivas som en kontinuerlig daglig planering 
och uppföljning. Att hålla alla elevers arbete i minnet i en åldersblandad elev-
grupp är krävande. De intervjuade lärarna hanterar detta på olika sätt. En del gör 
dagboksanteckningar och skriftliga planeringar dagsvis och veckovis, medan 
andra kan hålla allting i minnet. Siv och Petra har den dagliga planeringen ”i 
huvudet”:  

Jag är inte en skrivande människa, jag har det i huvudet. Jag har inte kunnat föra an-
teckningar jag, och dagbok, utan jag måste ha det i huvudet.  (Siv, enlärarskola)  

Du har det mellan öronen så att säga. Man vet vad eleverna jobbar med och vad dom 
ska göra. Att det är inte det här liksom – vissa saker har jag nerskrivet nu också och 
vet att det här och det här borde jag ta upp den här timmen, men annars så är det väl-
digt mycket så här att det som dom sitter och jobbar med, liksom, så att det är så att 
du vet var de är. (Petra, enlärarskola)  

Maria och Einar upplever att de behöver skriva för att hantera situationen. ”Nog 
skriver jag ner det mesta, det mesta, nog” säger Einar (tvålärarskola). Maria 
säger: 
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För att klara av det så krävs det noggrann planering. Att jag skriver, oftast varenda 
dag, så skriver jag upp ett schema. Att jag då pusslar in, ja ettans, tvåans, treans, fy-
rans och femman-sexans timmar, och så skriver jag in vad var och en ska göra. För 
att, jag måste ju balansera det så att då jag pratar med en eller två grupper så ska den 
andra jobba tyst. Och att det sen ska gå ganska så jämnt ut då, då jag byter. Så den 
där planeringen är nog, det är nog allra viktigast så där i vardagen, för varje dag så 
ska du ha nånting att hålla fast vid. För att det är annars lätt så att man, man råddar 
helt enkelt. Att du kan inte hålla alla bollar i luften. (Maria, enlärarskola) 

Maria talar om en daglig planering som man kan förlikna vid att lägga ett pussel. 
Det gäller att få alla bitar, alla årskursers undervisning att passa in och få det till 
en helhet som fungerar. Maria använder målande metaforer som ”pussla”, 
”balansera” och ”hålla alla bollar i luften”. Då Maria behöver en vikarie, beskri-
ver hon det som att ”du ska ge vidare ditt pussel åt en annan”. 

För då ska du – du ska ge vidare ditt pussel åt en annan. Att det är ju då – har du fem 
timmar per dag så är det ju inte 5 ämnen du ska berätta om och det är inte ens 10, 
utan det är då kanske 15 saker du ska gå igenom. (Maria, enlärarskola) 

Siv, som också arbetar i en enlärarskola, använder likaså ett metaforliknande 
uttryck, ”plocka”: ”Ja nå ja, det är mycket hemarbete, mycket förberedelser, 
mycket plockande och arbetsuppgifter”, säger hon.  

Organisering av arbetet i den åldersblandade klassen 
Förutom den systematiska planeringen inför läsåret och den kontinuerliga plane-
ringen och uppföljningen, innebär begreppet den lilla byskolans ”system” även 
ett konkret praktiskt sätt att arbeta i klassen. Varje lärare kan sägas ha ett eget 
system, som är anpassat efter den unika situationen. I byskollärarnas beskriv-
ningar av arbetet ingår ändå gemensamma drag. Sådana gemensamma drag är att 
(1) läraren i en åldersblandad elevgrupp växlar mellan gemensam lärarledd 
undervisning och enskild undervisning. Då läraren handleder en grupp, arbetar 
de andra eleverna självständigt, men läraren finns ändå tillgänglig. (2) Läraren 
viktar tiden, d.v.s. lägger turvis tyngdpunkten vid de olika elevgrupperna och 
eleverna och försöker fördela tiden och uppmärksamheten rättvist. (3) Tyngd-
punkterna växlar enligt elevgruppernas och de enskilda elevernas behov. Läraren 
behöver vara lyhörd för dessa:  

Ja, det är ju jätteviktigt att alla får hundraprocentig uppmärksamhet under dagens 
lopp. Att jag kan inte tänka mig att i huvudsak fokusera på bara en årskurs, utan helt 
klart så går det medvetet eller undermedvetet på det viset att jag tänker att ”första 
lektionen så behöver nu treorna få en större puff i det ämnet…” – det blir en sån här 
genomgång av dagen – ”och andra lektionen satsar jag mera på femman-sexan, för 
jag räknar med att fyran kan ganska långt klara sig själva och jobba, jag vill att de 
jobbar självständigt.” Och så här… (Gabriella, tvålärarskola) 
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Att utnyttja det fysiska rummets pedagogiska potential 
En liten skolas ”system” innebär också att utnyttja det fysiska rummets peda-
gogiska potential (jfr Gudmundsdottir 2001; Kirkeby 2005; 2006). Dels kan pla-
ceringen av möbler och pulpeter stöda ett åldersblandat arbetssätt, dels kan 
rumsdisponeringen vara ett uttryck för elevernas spontana samarbete, som i 
följande exempel:    

I: Och det här, jag ser att pulpeterna [elevernas arbetsbord] är så här mot varandra… 

Marianne: Ja, det är nu efter vårfesten, vi har alltid olika formationer. Oftast är vi i 
halvcirkel. Och så har vi suttit nu på rad, men efter vårfesten så när vi skulle flytta 
var det ju tömt det här rummet. Och när vi skulle byta om då så fick de sätta sig hur 
de ville och då blev det den här formationen. Och då väljer de då så de sitter nog etta-
trea och etta-fyra och… Flickorna då, flickorna vill ju helst vara [tillsammans]. 

I: Hur är det pojkar-flickor då, hur många? 

Marianne: Vänta nu, vi har… vad har jag? Fyra pojkar och fyra flickor, jo jo det blir 
ju så. 

I: Så dom har satt sig så där, man ser en hög pulpet och en låg så där. 

Marianne: Ja, en trea och en fyra sitter där. (Marianne, tvålärarskola) 

Det fysiska rummets pedagogiska potential sammanhänger med att de s.k. små 
skolorna vanligen inte är små till den fysiska storleken. Tvärtom så har skol-
byggnaderna byggts då årskullarna var större och barnen fler än nu. Detta ger ett 
stort fysiskt utrymme för varje elev. En gammal skolas utrymmen medger 
flexibla gruppindelningar, vilka också är ett uttryck för det elevbemyndigande 
som kännetecknar flera av lärarnas arbetssätt (jfr temat elevbemyndigande, 
avsnitt 6.4.2). Att ha en assistent underlättar också arbetet i en sammansatt klass 
och möjliggör flexibla gruppindelningar. 

Jag planerar helt skilt för förskolan vissa lektioner. Och då får dom vara tillsammans 
med [assistenten] till exempel i vissa matematikuppgifter som dom gör. Att det är ju 
matematik på lek i deras värld, också i ettan, tvåan. Men att för att inte störa dom här 
som kanske sitter och räknar tyst för sig själv så har vi möjlighet, vi har en sån där 
dragspelsdörr som vi kan dra till hälften eller riktigt låsa om sig. Så får dom låsa om 
sig och så får dom mäta och krypa på golvet och bygga med klossar och räkna, vad 
dom nu har. För att det finns en viss avundsjuka i ettan ännu, att dom har så roligt i 
förskolan. Att man kräver ju inte lika mycket av en förskola som av ettan, tvåan. (Su-
sanne, tvålärarskola) 

I samstämmighet med Kirkeby (2006) kan det sägas att skolans form och peda-
gogiken behöver stöda varandra. Byggnaden ska vara pedagogikens tjänare, 
menar Kirkeby. I de små byskolorna, som ofta är f.d. folkskolor, finns en arki-
tektur och gårdsplanering som representerar gångna tiders värderingar och 
tänkande. Flera av lärarna uttrycker att trivseln i arbetet sammanhänger med 
skolans fysiska miljö, både med byggnaden och skolgården, samt naturen och 
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kulturbygden runt om (se avsnitt 6.5). Den fysiska miljön skapar särskilda peda-
gogiska möjligheter. Skolgården kan till exempel användas och utvecklas i 
enlighet med historiska idéer om skolträdgård och köksväxtodling, vilket bl.a. 
Bo gör.  

Systematik och organisering som instrument att nå målen 
Den pedagogiska situationen formas av skolans inre kontextuella ramar i sam-
verkan med lärarens pedagogiska tänkande och praktiska yrkeskunnande. 
Lärarens ”system” för arbetet i skolan tillämpas på den praktiska handlings-
nivån, men grunden för lärarens systematiska arbete ligger på metanivån. Syftet 
med systemet är att ”få allt att flyta” (Tommy, Siv, Petra), ”hålla bollarna i 
luften” (Maria), ”att det fungerar, ja, liksom rullar på” (Pia), så att läraren kan 
möta varje elevs behov och får eleverna att nå resultat. ”Jag vill nog att eleverna 
ska nå resultat också och se att det går framåt, det upplever jag nog som viktigt, 
så att man nu inte bara såsar på”, säger Tommy. Det egna systemet innebär att 
undervisningen skräddarsys, d.v.s. planeras utgående från den unika gruppen och 
dess sammansättning och krav. Gabriella tänker ”på vilket sätt ska jag hjälpa den 
här olikheten?” då hon ser elevernas individuella behov. Målsättningen är att 
varje elev ska utvecklas optimalt, samtidigt som det finns utrymme för olikhet 
(se vidare avsnitt 6.3 och 6.4).  

Systematik som ansvar och plikt 
Att få undervisningen att fungera verkar vara en etisk plikt för lärarna:  

Siv: Det är nog, det här läraryrket är nog ett krävande yrke, det är inte något som – 
du tar det nog med dig också när du går hem. Det är inte ett nio till fyra jobb det här, 
det kan inte vara det. 

I: Att du tycker du bär det liksom inom dig? 

Siv: Jag har nog, jag tänker nog på de här barnen och sen har jag ju dessutom massor 
av hemarbete, som inte ju en vanlig lärare tror jag har efter [många] år – du får sitta 
en och en halv timme vid datorn varje kväll för att göra arbetsuppgifter, för du kan ju 
inte undervisa sex klasser på samma gång muntligt, du måste ha tysta uppgifter. Och 
fast du försöker kombinera modersmål och miljölära och nånting, så måste du ändå 
ha [arbetsmaterial] och det finns ju inte i arbetsböckerna, och ibland så finns det och 
ibland så tycker man att man inte kan använda dem. Så det tar nog, det tar två timmar 
per kväll att förbereda mig för följande dag. Men det gör jag gärna, för då är jag inte 
stressad när jag kommer. /…/ Man prövar ju fram sin metod och min metod är sån. 
Det kan hända att det finns spontana människor som tar ur luften nånting och knäp-
per [med] fingrarna så ”nu gör vi det”. Men jag kan inte jobba på det sättet. Och jag 
vet att skulle jag börja här stå och fundera med sex klasser under dagens lopp vad vi 
ska göra så blir det ju väldigt oroligt också. Jag vill inte ha det, jag vill att det ska 
löpa och att de vet vad de ska göra och att jag vet när jag kommer på morgonen vad 
jag ska ha uträttat. För det är man ju skyldig nästan dem att komma välförberedd.  I 
en sån här grupp /…/ med alla klasser så kan du inte komma som en hiphoppare 
framför dem, utan du måste ha klart för dig vad du ska göra. (Siv, enlärarskola) 
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Det verkar som om en inre pliktkänsla och ansvarsmedvetenhet förpliktar lärarna 
att skapa optimala möjligheter för inlärning genom att ta i beaktande alla 
variabler som är givna och möjliga att beakta (se också 6.2.5 Ansvarsmedveten-
het och etisk hållning). Det är man ju skyldig dem, säger Siv. Men arbetet är 
aldrig förutsägbart. Barnens spontanitet och intressen gör lärarens arbete intres-
sant och omväxlande. Som motvikt till den goda planeringen finns den i skolans 
litenhet inbyggda flexibiliteten som gör att undervisningen kan formas och för-
ändras enligt behovet i nuet, vilket synliggörs i följande avsnitt. 

6.1.2 Flexibilitet och frihet 
En paradox i lärarnas beskrivningar av och berättelser om arbetet i små byskolor 
är att samtidigt som de beskriver hur viktigt systematik och organisering är, så 
talar de om byskolans flexibilitet. Det verkar som om arbetet sker i ett spän-
ningsfält mellan ordning och frihet (jfr Schumacher 1973). Ur Einars beskriv-
ning tolkar jag att grunden för ”flexibla lösningar” uppenbarligen är ett väl-
planerat schema. 

Jag gör nog upp en ganska tydlig läsordning [schema], så att jag har till exempel då 
de här läsämnena i femman-sexan, mot att de kan förhållandevis jobba tyst på trean 
och fyran i miljö och natur, i historia, möjligen religion och så vidare, och så har vi 
då ofta då nån typ av modersmålsövningar som de klarar sig på egen hand, teckning, 
lite matematik kan de också ha, och så tvärtom då med de här andra. /…/ Ofta, inte 
ofta, men då och då, så tar vi nog och blandar ihop och har ganska flexibla lösningar. 
Men att grunden när vi startar är nog att jag har en läsordning [ett schema] där. 
(Einar, enlärarskola) 

Också Pia ger en bild av byskolan som en plats där lärares arbete sker i ett fält 
där både frihet och ordning är viktig – det är viktigt att få allt att fungera, sam-
tidigt som flexibiliteten möjliggör en spontanitet som Pia trivs med. Då jag frå-
gar henne om vad som är det viktigaste för henne i arbetet som lärare, svarar 
hon: ”Oj. Jag vill nog känna att det fungerar. Ja, liksom rullar på. Att sen – ja 
och just igen en gång, flexibiliteten, ja.” Hon förklarar: 

I en mindre enhet så är det ju mera flexibelt. Och det… jag tycker så om det här att 
det är flexibelt. Vi kan liksom diskutera att ”det är fint väder, vad gör vi?” /…/ (Pia, 
tvålärarskola)  

Petra å sin sida beskriver den frihet hon upplever i arbetet, som ett handlings-
utrymme inom vissa gränser, satta av läroplaner och mål å ena sidan och de inre 
kontextuella ramarna som utgörs av elevgruppen å andra sidan. Samtidigt 
betraktar hon lärarens förmåga till flexibilitet som en nödvändighet:  

Jag har varit tvungen att lära mig väldigt mycket flexibilitet, att jag inte liksom fast-
nar i vissa former och så här utan söker mig fram, för i skolsituationen som den nu är 
så är det ju flera barn som så att säga behöver väldigt strukturerat arbete. (Petra, enlä-
rarskola) 
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Ur intervjuerna framträder flera aspekter som inbegriper lärarnas tolkning av vad 
flexibiliteten grundar sig på och hur den tar sig uttryck. Flexibiliteten samman-
hänger i första hand med att skolan är liten. Litenheten ger pedagogiska möjlig-
heter som lärarna karaktäriserar som unika och kopplade till just den miljö som 
skolan finns i. De små byskolor jag besökt inom denna studie finns på lands-
bygden. Skolornas omgivning präglas av natur och kulturbygd. Lärarna berättar 
att miljön och naturen runt skolan inspirerar till utfärder, samtidigt som den lilla 
gruppen och personalens samarbete ger flexibla möjligheter att utnyttja den 
omgivande miljön (se vidare avsnitt 6.2). Byskollärarens praktiska yrkeskun-
nande handlar om att se och utnyttja de pedagogiska möjligheterna. Pia beskri-
ver hur flexibiliteten ger möjligheter att göra utfärder anpassade efter vädret. 
Hon refererar vad de kan svara i en spontan diskussion om att ”det är fint väder, 
vad gör vi?”: 

”Jo, vi går och simmar” på hösten eller ”jo, vi går alla ut och spelar brännboll”. Eller 
”vi gör en utfärd dit och dit”. Och det behöver inte liksom… vi har ju naturen så nära 
så det är ju den fördelen att vi behöver inte liksom boka bussar för att komma ut till 
naturen. Och det behöver heller inte räknas ut att ”jaha, om 1A far dit så ska 1B få 
göra det och då ska 1C och 1D också få göra det”. (Pia, tvålärarskola) 

Lärarna berättar om samarbetet inom personalen. Köksan är en viktig del i 
teamet, hon ”hör till skolan”. Denna gemenskap är inte likadan i de större sko-
lorna, menar Marianne (jfr Arfwedson & Lundman 1984, avsnitt 2.1.3, jfr 
avsnitt 6.2.2). Då skolan gör utfärd, följer köksan med.  

Marianne: Men jag tänkte just på det här med köksan, att man har ett annat förhål-
lande nog i grupp. Jag vet nere i stora skolan så träffade vi på en köksa då som fun-
derade, när vi skulle just med den här [arbetsgruppen], när vi kom dit så frågade hon 
att ”varför kommer ni hit?” då vi frågade i vilket rum vi skulle vara. Nej, inte visste 
hon det, ”här får man inte veta någonting” [sade hon]. Att det blir säkert så att lärarna 
är i sin grupp och städerskorna i sin och så eventuellt köksan då skilt [för sig]. Att 
man… lärarna glömmer bort kökspersonalen, glömmer bort att informera dem och ta 
med dem. Vår köksa hänger ju med oss när vi far på teater, hon kommer med, för 
inte har hon ju någonting här. Och det kan hända att det finns de som ser snett på det 
då på andra kök, att hon håller inte sina… Men vad ska hon göra här, hon kan ju 
komma med oss hon, lika bra. 

I: Jo. Så det är en vuxen med till då. 

Marianne: Och så hör hon till skolan. /…/ Vi far ju ut ganska mycket härifrån. Vi har 
ju kontakt till många skolor och det är kanske en viktig sak för oss att vi får träffa 
andra. Vi har både i [centrum] med [skola] och i [grannkommun] med [en annan 
skola] och så med finska skolan här /…/ Och då blir ju, när vi far på teaterbesök och 
sånt här, så blir ju allting mycket billigare när vi kan åka gemensamt. Och så har vi 
mycket olika typer av idrottsevenemang och matcher, och vi har farit och åkt slalom 
tillsammans och på det här sättet att vi umgås. Och det är ju förstås mycket lättare när 
man är en liten skola, att man kan göra såna här saker. Att det blir inte så dyrt att vi 
måste ta två bussar, utan vi klarar oss med en taxi eller några personbilar och så ord-
nar det sig. Så det är ju fördelen när man är liten grupp. (Tvålärarskola) 
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Utåtriktade aktiviteter är möjliga genom att det är en liten skola och en liten 
grupp. Samtidigt är utåtriktade aktiviteter också nödvändiga, antyder Marianne 
då hon säger att ”det är kanske en viktig sak för oss att vi får träffa andra”.  
Den pedagogiska friheten och flexibiliteten är stimulerande, samtidigt som 
ansvaret är betungande: 

Jag har ganska långt det som min skola, där jag får styra och ställa, planera, och har 
ansvar också samtidigt också förstås, som ibland är ganska betungande och man får 
ta itu med alla otrevliga saker och ha ansvaret ekonomiskt att allt rullar också förstås. 
(Einar, tvålärarskola) 

Einar berättar om att han ser skolan som ”sin skola”. Att något känns som ens 
eget gör att man tar ansvar på ett annat sätt, hävdade Aristoteles (se Nussbaum 
2000, 223; jfr Sizer 1984; se vidare 7.1.2). Också Gabriella berättar om lärarens 
myckna ansvar parallellt med den frihet och de flexibla möjligheter som 
litenheten och samarbetet med personalen, ”vårt lilla arbetsteam”, ger då jag ber 
henne berätta om varför hon trivs (se också avsnitt 6.2.2 Teamarbete som 
verksamhetskultur). Friheten och ansvaret tillsammans är en orsak till att hon 
finner arbetet utmanande och stimulerande.  

Gabriella: Jag tror nog att det är den här stora friheten egentligen som väger tyngst. 
Om man är en mera, jag vet inte, självständig person då som – ja men, det finns mera 
ansvar också här, än om jag skulle jobba i ett större lärarkollegium, men ändå så vä-
ger [friheten tyngst] – man har lärt sig ganska mycket under dom här åren i och med 
att man faktiskt får ta ansvar över alla delar och tillika då utveckla dom saker man 
tror på. Det finns inte faktorer som begränsar på det viset, att verkställa olika saker. 
Att det är nog den här friheten som är absolut det mest tilltalande. 

I: Vad beror den här friheten på? 

Gabriella: Nå, nog handlar det om det att det är ett mindre sammanhang. Det är väl-
digt enkelt att planera en verksamhet med den här elevgruppen till exempel. Det gör 
det möjligt. Ofta faller det ju på att det blir för stora grupper, det blir för dyrt att åka 
någonstans eller att flytta på sig. Det blir för stort kugghjul egentligen, om man job-
bar i ett större sammanhang. Nu går det väldigt enkelt att tillsammans med persona-
len bestämma om en aktivitet som görs i slutet av veckan eller då vädret är vackert 
eller då andan faller på. Att det är den här smidigheten, flexibiliteten som gör att det 
blir möjligt med frihet. (Tvålärarskola) 

Schumacher (1973, 208–209) menar att arbetsmotivation sammanhänger med att 
en organisation inte är för stor, fjärmad och byråkratisk och att den enskilde 
upplever att arbetet är utmanande och intressant (jfr Pattakos 2004). Pia beskri-
ver friheten som att ”här finns ju inte begränsningar”: 

Det är nog roligt att vara här. Det är liksom, det är svårt att stänga av efter dagen. 
Alltså det är… man skulle ju kunna göra hur mycket som helst. För liksom, här finns 
ju inte begränsningar. I så fall då att man ju inte har pengar, men det är inte pengar 
som behövs alla gånger heller. (Pia, tvålärarskola) 
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Litenheten medför att det är möjligt att tillsammans med eleverna göra sådant 
som inte är möjligt i större enheter. Att exempelvis göra utfärder i naturen går 
enkelt (se också avsnittet om byskollärares pedagogiska principer, temat förank-
ring i hembygd och natur, 6.4.3). Samtidigt innebär litenhetens inbyggda flexibi-
litet en möjlighet att överbrygga ekonomiska begränsningar. ”Det är inte pengar 
som behövs alla gånger heller”, säger Pia. Tommy berättar att uteaktiviteterna 
fungerar bättre i den lilla byskolan än i den större skola där han arbetade tidi-
gare: 

Tommy: Vi hade som målsättning att vi skulle ha det [naturutfärder], men det blev 
aldrig nåt lyckat. 

I: Vad berodde det på då? 

Tommy: Nå det var ju… det berodde på många saker. Att det här nu när man är en-
sam [lärare] så är det, det är ju lätt att flytta om timmar, om inte det passar den där 
speciella timmen. Och lätt att, skogen är ju bara bredvid här så det är bara att gå ut så 
är man i skogen och… Och så har vi inte, jo vi har en som åker taxi, men den där 
taxiskjutsen så går ganska lätt att flytta på här. Så allting är nog lättare att ordna så 
där praktiskt när det är få elever. (Enlärarskola) 

Att vara ensam lärare innebär en flexibilitet som har pedagogiska fördelar 
genom att läraren kan anpassa undervisningen både i nuet och på lång sikt till 
elevens behov. Läraren kan betona något ämne mer under någon period för att 
stärka en elevs inlärning: 

Och just att, ser jag att någon är sämre i matte, så nog kan man ta extra matematik, att 
man kan ha två timmar en dag och mera matte då en tid. Man byter ut mot något an-
nat ämne då. Jag tycker att man kan nog vara mycket mera flexibel nog i en sådan 
här skola, då man inte har några andra lärare här heller så. (Bo, enlärarskola) 

I tillämpningen av flexibla arbetssätt som bemyndigar eleverna krävs att de har 
fått en vana i att arbeta på detta sätt (se vidare avsnitt 6.1.3 om att fostras in i en 
särskild skolkultur och 6.4.2 om elevbemyndigande). Eleverna behöver tränas 
och få färdighet i forskande arbetssätt och tema- eller grupparbeten, för att klara 
av det (jfr Solstad 2003). I läraren Dans sammansatta klass fungerar de 
forskande arbetssätten ibland bättre och ibland sämre. Informations- och 
kommunikationstekniken är ett stöd i arbetet:  

Dan: Vi brukar stöda oss i ett forskande arbetssätt och då använder de sig ju av det 
för att söka fakta förstås, då lär de sig det. Och så använder de sig av det för att lik-
som framställa sina forskningsredogörelser och sina rapporter eller vad vi vill kalla 
det. Det är på lågstadienivå förstås, också då det är som bäst, och då det är som sämst 
då är det avskrivning, och det händer ju också ibland. Då måste man låta eleven som 
inte riktigt klarar av det skriva av, egentligen. Det är ju kanske det som är svårigheten 
när man ska köra ett sånt här forskande arbetssätt, jag brukar säga ”ni får inte skriva 
någonting som ni inte förstår och ni får inte skriva av, ni måste försöka formulera det 
med egna ord”.  

I: Det är det jag också håller på med! [Litet skratt] 
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Dan: Jojo! Men det är ett forskande arbetssätt och du forskar! 

I: Ja. Så när jag berättade det åt eleverna så visste de vad jag höll på med. När du 
sade jag skulle berätta om mig själv så sade jag att jag forskar. 

Dan: Jo, det tror jag nog. Jo. 

I: Ja. Vad roligt. Kanske de vet mera om det än vad jag vet! [Skratt] 

Dan: Knappast.  

I: Men det handlar väl mera om en livsinställning kanske. 

Dan: Det är just det där att, att uppfatta livet som någonting som man kan vara nyfi-
ken på och som är spännande, och som inte är farligt fast det faktiskt inte går att för-
utsäga, vilket många tror. (Tvålärarskola) 

Dans inställning ”att uppfatta livet som någonting som man kan vara nyfiken på” 
kan jämföras med det som Dewey (1997, 116, 90, 95) beskriver som ”idealet om 
växande”, där ”att leva är att växa” och ”utbildning är att växa”. Utbildning är 
att inse nuets möjligheter och genom detta göra individen rustad för framtiden. 
En utbildnings värde bestäms av om den ger en fortsatt lust att lära och redskap 
för detta (Dewey 1997, 89, 91).  

Konklusion: Balansgång mellan systematik och flexibilitet 
En första konklusion om byskollärares arbete i små skolor är att arbetet balanse-
rar mellan å ena sidan systematik i form av planering och organisering och å 
andra sidan frihet och flexibilitet. I denna balansgång är ledstjärnan den över-
gripande intentionen att utveckla undervisningen så att den möter varje elevs 
behov.  

I: Så vill jag fråga dig, att vad är det viktigaste för dig i ditt arbete som lärare? 

Pia: Oj. Jag vill nog känna att det fungerar. Ja, liksom rullar på. Att sen… ja och just 
igen en gång, flexibiliteten. Ja. 

Pia illustrerar en av nycklarna till svaret på frågan varför de intervjuade lärarna 
finner arbetet i en liten skola utmanande och intressant. Systematisk planering 
lägger grunden för en fungerande undervisning, men planeringen binder inte 
undervisningen, utan ramarna medger flexibilitet. Denna paradox är en av de 
faktorer som gör arbetet i byskolan attraktivt och stimulerande för dessa lärare. I 
denna paradox ligger också hemligheten bakom lärarnas syn på möjligheterna att 
i små skolor uppnå de pedagogiska intentionerna (se vidare 6.3–6.4, samt 6.5.1 
Praxisrelaterade möjligheter att förverkliga målen). Detta kan jämföras med det 
som Dewey (1997, 117) beskriver som ”en sant utbildande erfarenhet” som 
”skiljer sig både från det rutinmässiga och det nyckfulla”. Handlingarna är inte 
slumpmässiga, utan medvetna och meningsfulla, men inte heller rutinmässiga i 
meningen automatiserade eller enformiga (jfr Dewey 1997, 116–119). Lärares 
praktiska yrkeskunnande i byskolan rör sig i detta fält mellan flexibilitet i bety-
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delsen frihet och utrymme att möta barnets behov och intresse, och systematik i 
betydelsen långsiktig och målmedveten planering och organisering (se samman-
fattning, tabell 1). 
Tabell 1. Byskollärares praktiska yrkeskunnande  

En liten byskolas ”system”: 
Systematik och organisering 
 
Planering inför läsåret 
1. Att tänka igenom frågorna vad och vem 
2. Analys av lärostoffet för att finna gemensamma temahelheter 
3. Att beakta kontexten som helhet 
4. Lösa dilemmat med minskande ekonomiska resurser och ökande krav 
 
Kontinuerlig daglig planering och uppföljning 
 
Organisering av arbetet i den åldersblandade klassen 
1. Att växla mellan gemensam lärarledd undervisning och enskild handledning 
2. Att fördela tiden och uppmärksamheten rättvist 
3. Att vara lyhörd för elevernas behov 
 
Att utnyttja det fysiska rummets potential 
Systematik och organisering som instrument att nå målen 
Systematik som ansvar och plikt 
 
Flexibilitet och frihet 
Bygger på skolans litenhet, miljö och personalens samarbete 
 
Att se och utnyttja de pedagogiska möjligheterna 
Att anpassa undervisningen i nuet och på lång sikt till elevernas behov 
(se vidare avsnitt 6.3 Byskollärares pedagogiska tänkande och 6.4 Byskollärares 
pedagogiska principer) 
 
Konklusion 
Arbetet innebär en balansgång i ett fält mellan flexibilitet i betydelsen frihet och 
utrymme att möta barnets behov och intresse, och systematik i betydelsen mål-
medveten och långsiktig planering och organisering. 

I följande avsnitt analyserar och tolkar jag den lilla byskolans ”system” djupare 
med stöd av kulturbegreppet. 
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6.1.3 Att fostras in i en skolkultur och undervisningskultur 
Det som lärarna kallar ”system” inbegriper, förutom de tidigare nämnda plane-
rings- och organiseringsaspekterna i kombination med den inbyggda flexibilite-
ten och friheten, också en medveten eller omedveten fostran in i en liten skolas 
särskilda kultur. Denna fostran inbegriper både lärare och elever. ”Det är ju inte 
bara att du själv ska vänja dig vid det här arbetssättet, utan eleverna ska också 
göra det”, säger Maria. De inre kontextuella ramarna i de små skolorna gör att 
arbetet kännetecknas av vissa krav, som lärarna lär sig att möta. Skolans form, 
plats, historia och elevgruppens karaktär skapar naturliga konsekvenser för arbe-
tets utformning. Hur skolans och undervisningens rutiner byggs upp samman-
hänger bl.a. med yttre ramar som skolans storlek, antal lärare, gruppindelningar 
och gruppsammansättningar, men också med inre förhållningssätt, så som 
lärarens pedagogiska grundsyn och inställning till exempelvis samarbete inom 
personalen (jfr Berg 1991; Clement och Vanderberghe 2000; Solstad 1997).  
Enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen (GGL 2004, 17) kan ruti-
ner betraktas som redskap och stöd för att nå målen: ”målet är att skolans alla 
rutiner skall byggas upp så att de konsekvent stödjer skolan att nå målen för 
fostrings- och utbildningsarbetet”. M. von Wright (2000, 96) anknyter till Meads 
resonemang om mening och hävdar att vanor kan vara bärare av mening, men 
man behöver inte vara medveten om den. Först då vanan eller rutinen ställs inför 
ett avbrott reflekterar man kring dess betydelse och ett föremåls (eller en insti-
tutions; min tolkning) funktion. Dewey (1997) menar att rutiner i formen av 
enformigt upprepade handlingar missgynnar motivationen. Detta gäller t.ex. ett 
mekaniskt inövande av en färdighet, om inte individen ser sammanhanget som 
färdigheten ingår i. I skolarbetet i en liten skola finns behov av ordning och pla-
nering, samtidigt som skolarbetet inrymmer en flexibilitet och möjlighet till 
spontanitet som kan gynna motivationen för både elever och lärare. Balans-
gången mellan systematik och organisering å ena sidan och flexibilitet och frihet 
å andra sidan är en del av kulturen i skolan och innefattar alla individer i skol-
samfundet.   
Arfwedson och Lundman (1984) identifierar olika kännetecken hos olika skolor 
och beskriver de delvis omedvetna tanke- och handlingsmönstren med begreppet 
skolkod. Ett annat begrepp som åsyftar detta är begreppet skolkultur (Berg 
1991). Skolkulturen avspeglar sig i skolans rutiner (jfr Cole 1998). I läroplans-
texten (GGL 2004) används begreppet ”verksamhetskultur”, ett begrepp som 
också används inom organisationsforskning, jämförelsevis begreppet ”organisa-
tionskultur” (se Hofstede 1991). Enligt läroplanen har skolans verksamhetskultur 
”en betydande inverkan på skolans fostran och undervisning och sålunda på 
lärandet” (GGL 2004, 17). Läroplanen beskriver verksamhetskultur så här:  

Till verksamhetskulturen hör alla skolans officiella och inofficiella regler, handlings-
mönster och verksamhetsformer och de värderingar, principer och kriterier på vilka 
skolarbetets kvalitet vilar. Till verksamhetskulturen hör också verksamheten i skolan 
utanför lektionerna, såsom fester, temadagar och olika evenemang. Skolans mål för 
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fostran, värderingar och ämneshelheter skall konkretiseras i verksamhetskulturen. 
(GGL 2004, 17). 

Byskollärarna beskriver hur de får undervisningen att fungera och hur de små-
ningom lärt sig hitta fungerande arbetssätt med sin åldersblandade elevgrupp. 
Lärarnas personliga inlärningsprocess sker i samverkan med eleverna. Också 
eleverna fostrar läraren. I samstämmighet med Kvalsund (1995) och M. von 
Wright (2000) betraktas eleverna inte som passivt utsatta för skolans yttre ramar 
och lärarens strukturerande regler, utan eleverna är medaktörer. Kulturen formas 
i en växelverkan. Eleverna fostras in i klassens arbetssätt både av läraren och av 
varandra. Den åldersblandade elevgruppen förmedlar samverkansmodeller, som 
består av inbyggda kulturella modeller och skript för hur arbetet i klassen ska gå 
till (jfr Cole 1998). De äldre eleverna är vana vid vissa rutiner, och fostrar de 
yngre (och läraren) in i dessa. Läraren Marianne beskriver vad som är viktigt i 
arbetet med eleverna:  

Det är nog det här att få den här lugn och ron för dem att inhämta de här kunska-
perna. Att det är ju ofta inte alltid de här stora projekten som är det viktiga, utan det 
är nog det här kontinuerliga, de här rutinerna för de här små barnen, eftersom jag nu 
mest har ettan-tvåan, att just det här att vi gör lika. Att de känner tryggheten i det här 
att – vi vuxna kanske skulle tycka att ”oj vad det blir tråkigt”, men ett barn gör ju inte 
det – man behöver inte förnya sig hela tiden och tänka ”nu måste jag svänga det och 
ta en annan vinkel”, utan de är ofta nöjda med att vi håller på på samma sätt. Klart att 
man måste emellanåt hitta någonting nytt och det gör man ju, och då säger ju barnen 
till: ”det där gjorde vi inte ifjol” och så, när man kommer på något nytt. (Marianne, 
tvålärarskola) 

För eleverna är rutinerna viktiga, de skapar trygghet. Lugnet i klassen är en 
förutsättning för att eleverna ska kunna ”inhämta de här kunskaperna” (Mari-
anne). Eleverna är traditionsbärare. Berg (1991) menar att det framför allt är 
lärarna som är bärare av de dominerande handlingsmönstren (eller skolkoden) i 
en skola. Men i en byskola med sammansatta klasser är också eleverna centrala i 
detta vidareförmedlande av skolkultur i form av handlingsmönster och rutiner. I 
en sammansatt klass byts inte hela elevgruppen ut årligen, utan gruppen föränd-
ras successivt genom att det kommer några nya yngre elever in i klassen och 
några äldre elever går vidare till en annan årskurs. De rutiner som skapats i klas-
sen är därför relativt stabila över tid (jfr Rønning, Solstad & Øines 2003).  
Man kan anta att kulturen i klassen blir en annan då alla elever är lika gamla och 
eleverna följs åt under hela skoltiden, än då eleverna är i olika åldrar och elev-
gruppen förändras successivt (Kvalsund 1995, Peltonen 2002; Vinterek 2003). 
Relationerna och gruppkonstellationerna i den sammansatta klassen förändras 
varje år, vilket gör att elevernas ”sociala status” förändras (Peltonen 2002, 53; jfr 
avsnitt 3.3.1). Eleverna får både uppleva hur det är att vara äldst och hur det är 
att vara yngst, och tränas i att både hjälpa och ta emot hjälp av varandra (Pelto-
nen 2002). Vinterek (2003) betraktar den årliga förändringen i gruppsamman-
sättningen i åldersblandade klasser som negativ för elevernas möjligheter att 
forma långsiktiga vänskapsrelationer, speciellt om eleverna inte har möjligheter 
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att träffa sina tidigare kamrater på grund av skolans tidsarrangemang, och om 
eleverna inte heller möts på fritiden. Det föreligger dock en skillnad ifråga om 
möjligheten till kontinuitet i relationerna beroende på var skolan finns och sko-
lans storlek. I en liten skola på landsbygden finns möjligheter till kontinuitet i 
kamratrelationerna på ett annat sätt än i större skolor med åldersblandade klasser 
i stadsmiljö, där skolstorleken gör att t.ex. elevernas raster hålls på olika tider, 
påpekar Vinterek (2003, 149–151; jfr 3.3.1). 
I små skolor med åldersblandade grupper ingår i den övergripande skolkulturen 
(eller verksamhetskulturen) en särskild delkultur eller underkultur (jfr Hofstede 
1991) som jag kallar undervisningskultur. Med begreppet åsyftar jag den unika 
kultur som byggs upp i samspel mellan den enskilda läraren och eleverna, vilken 
definieras dels av lärarens individuella sätt att arbeta och skapa gränser och nor-
mer för samverkan i undervisningssituationer och dels av elevernas behov och 
möjligheter. Som exempel återger jag Petras erfarenhet. Hon, liksom Tommy (se 
tidigare intervjuutdrag, avsnitt 6.1.1) har genom nyvunnen praktisk erfarenhet 
lärt sig hur arbetet i en liten skola kan fungera och hittat strategier för att lösa 
ekvationen med elevernas åldersblandning, mognadsnivå, läroämnen och läro-
stoff. Innan Petra började arbeta i en enlärarskola hade hon arbetat i flera större 
skolor. ”När man är så få elever, så är det också väldigt annorlunda”, säger 
Petra, då hon jämför med arbetet i större skolor och enkla klasser. Elevkännedo-
men, som hon fick efterhand, hjälpte henne att hitta arbetssätt och ”system” som 
fungerade. Tillsammans med eleverna byggde hon småningom en undervis-
ningskultur i klassen, genom att hon skapade ramar inom vilka eleverna kunde 
”börja jobba självständigt”:  

När man är så få elever, så är det också väldigt annorlunda. Det tog – det tog nog ett 
tag innan man, vet du, innan man hade organiserat allting så att det skulle fungera, 
för då hade jag alltså elever från förskolan upp till sexan. Och alla var ju samtidigt [i 
samma undervisningsgrupp]. Att man ska ju organisera det här, och man visste att 
man var ensam och att det skulle liksom löpa då. Och först i början, då satt man ju 
väldigt länge och planerade det här och funderade att hur ska det vara och det. Men 
att vartefter man nu har då jobbat med eleverna så blir det ju delvis lättare, för att 
man lär in dom då på såna system som fungerar för en själv som arbetssätt. Och det 
underlättar ju då att när man får in eleverna på ett visst spår, att dom kan utnyttja 
olika saker, så behöver jag inte sitta där och hela tiden föra arbetet framåt, utan man 
– dom kan börja jobba självständigt och så här. (Petra, enlärarskola)  

Lärarens elevkännedom och elevernas kännedom om läraren är grunden för 
goda pedagogiska relationer. Petra försökte till en början tillämpa andra under-
visningsmetoder, som hon småningom märkte inte fungerade i hennes elev-
grupp. Det ledde till att hon utformade ett nytt sätt att arbeta med gruppen. 

Så då började vi med det här med tankekartor, att dom vartefter som dom skrev, så 
gick vi igenom då, först alla tillsammans. För att jag har infört det här så att säga i 
hela gruppen, ända från dom yngsta eleverna till dom äldsta, att alla jobbar med det 
här systemet nu, så att vi har gjort det gemensamt många gånger. Och sen vartefter då 
har dom fått själva börja. (Petra, enlärarskola) 
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I läroplanens beskrivning av verksamhetskulturen återfinns tanken om att atmos-
fären skapas av både lärare och elever tillsammans:  

Lärmiljön skall också stödja en växelverkan såväl mellan läraren och eleven som 
mellan eleverna. Den skall främja dialog och leda eleverna att arbeta som medlem-
mar i en grupp. Målet är en atmosfär som är öppen, uppmuntrande, lugn och positiv. 
Ansvaret för att upprätthålla en sådan atmosfär ligger såväl på läraren som på eleven. 
(GGL 2004, 17). 

En konsekvens av den åldersblandade gruppens speciella krav och möjligheter är 
att den enskilda eleven fostras att ta ansvar för sitt eget arbete (jfr temat elev-
bemyndigande, avsnitt 6.4.2).  

Och då är det ju det, att det är ju inte bara att du själv ska vänja dig vid det här arbets-
sättet, utan eleverna ska också göra det. Att de ska kunna, de ska kunna ta så pass 
mycket ansvar att om jag säger att ”nu gör ni det” så jobbar de, och så ska de vara så 
pass disciplinerade att de kan vänta då om de behöver hjälp. Och det där så tar ju all-
tid, det tar några veckor på hösten och så tar det några veckor efter julen då de kom-
mer tillbaka. Och inte får man ju det att fungera till hundra procent varenda dag, att 
det att allting funkar, men det mesta. (Maria, enlärarskola) 

Dan, som arbetar i en tvålärarskola och handhar en tämligen stor åldersblandad 
klass, berättar att eleverna lär sig att arbeta självständigt. Att lyssna till andra 
årskursens lärostoff kan vara en fördel, eftersom yngre elever indirekt får ta del 
av högre årskursers lärostoff och äldre elever får repetition då de indirekt tar del 
av de yngre elevernas undervisning. Vid intervjutillfället frågar jag Dan hur han 
”gör för att hålla i gång en så stor grupp som är i varierande åldrar”. Han svarar: 

 Nå, man är ju beroende – alltså man måste ju – redan från trean så drillas de ju in att 
kunna arbeta mycket enskilt. Och jag håller egentligen på att instruera nästan hela 
lektionen, sätter igång och instruerar de olika klasserna. De andra [eleverna] är så 
vana vid det här då så de kan stänga av och liksom hör väl inte. Ja, nå om de har en 
utvecklad simultankapacitet, så kan de ju tjuvlyssna på kommande årskurser eller 
tjuvrepetera. Det funkar också, det är inte alldeles obetydligt det. Så det är inte bara 
nackdelar med att ha en sammansatt [klass]. (Dan, tvålärarskola)  

Att vara många olika åldrar i klassrummet kan vara både störande och stimule-
rande för eleverna (jfr Kalaoja 1982; Vinterek 2003). Även Einar beskriver hur 
eleverna indirekt tar del av varandras arbete. Byskolans utrymmen kan vid 
behov användas för indelning i mindre grupper, vilket förutsätter tillit till ele-
verna (jfr 6.4.2): 

De ska lära sig att ta hänsyn till varandra när de ska vara i samma klass. Det märker 
man nog med de här äldre att om jag har historia och berättar nåt intressant så då 
glömmer nog de här yngre bort att ta till sig det här [de skulle arbeta med], och jag 
kan märka två år senare när det kommer på femman-sexan så minns de, de kan direkt 
säga så här spontant: ”det var nog spännande, jag minns nog när femman-sexan gick 
igenom det här i historia och...”, så att – men inte tror jag de förlorar nånting egentli-
gen på att sitta så här. Ibland kan de bli irriterade när de har en övning och de kan till 
och med ha ett prov och de ska sitta och fundera, men vi har matsalen som extra ut-
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rymme så vi går, eller på förmiddagen har vi prov för sexorna i miljö och natur och 
de jobbar då, jag litar på att de jobbar i matsalen.83 (Einar, tvålärarskola) 

I Vintereks (2003) studier om de pedagogiska tillämpningarna av ålders-
blandning i Sverige framkommer det att lärare i åldersblandade klasser ofta 
betonar elevernas självständiga arbete. I detta finns en risk för att eleverna gör 
för mycket tyst arbete och inte får möjligheter till gemensamma samtal i 
undervisningssituationen, menar Vinterek. Trots de åldersintegrerande syftena, 
är det nämligen vanligt att lärare inom den pedagogiska inriktningen ålders-
blandning ändå skapar grupper i klassen där eleverna arbetar med olika saker.84 
Detta är särskilt fallet då den åldersblandade gruppen är stor. Det är viktigt att 
eleverna får tillfälle att utbyta tankar om gemensamma teman och gemensamma 
erfarenheter så att lärandet blir en social angelägenhet, hävdar Vinterek. De 
intervjuade byskollärarna berättar att eleverna spontant samarbetar och inter-
agerar med varandra över ålders- och årskursgränserna utgående från enskilda 
elevers problem och frågor. Eleven lär sig att han eller hon inte bara behöver 
vända sig till läraren för att få vägledning i arbetet, utan att också kamraterna 
kan ge denna hjälp. Läraren Stina ger exempel på hur yngre och äldre elever kan 
hjälpa varandra. Hennes medvetna intention är att eleverna ska fostras in i att 
”hjälpa varandra att tänka”: 

Om jag [d.v.s. eleven] har problem med matten så kan jag fråga Lisa som sitter bred-
vid mig, som är en klass över, att ”hur ska jag tänka här?”. Det här har vi arbetat 
med, att de får ju inte säga svaren ”att du ska skriva en 23 dit”, utan att du ska hjälpa 
dem att tänka. Och det här har funkat jättebra. Det här är att utnyttja elevernas resur-
ser och de växer ju själva också. (Stina, tvålärarskola) 

Marianne menar att hon har ett eget sätt att arbeta tillsammans med eleverna och 
använder systembegreppet. Hon beskriver ett narrativt arbetssätt (jfr Bruner 
2002) som ger utrymme för barnens egna erfarenheter. 

Marianne: Man har ju sitt gamla system att man, beroende på ämne då, men att man 
ofta berättar, om vi har de här läsämnena, och funderar kring det. Det är ju så att med 
de här ämnena, så har de [eleverna] ju så hemskt mycket egna erfarenheter som de 
vill komma ut med och fundera kring.  

                                                      
83 Att eleverna arbetar i matsalen behöver inte innebära att eleverna är lämnade helt utan 
vuxenkontakt, eftersom skolköksan finns i närheten. I det lilla skolsamfundet har varje 
vuxen en central fostrande funktion (jfr avsnitt 6.2.2 om teamarbete som verksamhets-
kultur). 
84 Tillämpningen av åldersblandningen som pedagogisk modell varierar i Sverige (se 
Vinterek 2003). Också bland lärarna i denna studie, vilka inte arbetade med åldersblan-
dad klass utifrån pedagogiska skäl utan på grund av skolans litenhet, finns olika sätt att 
organisera undervisningen. Det är tydligt att vissa av de intervjuade lärarna inspirerats 
och funnit utmaning i den renässans som åldersblandning rönt som pedagogisk metod. 
Lärarnas professionella självkänsla kan ha stärkts av detta i en tid då de små skolornas 
och de sammansatta klassernas pedagogik och arbetssätt ifrågasatts (jfr Pia i avsnitt 
6.5.2, temat utveckling som överlevnad och balans). 
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I: Så att dom berättar också? 

Marianne: Ja, en stor del av lektionen går ju åt till deras eget prat. Så kommer någon 
på någonting och så spinner den andra vidare och så… (Tvålärarskola) 

Bruner (2002, 61) anser att ”det är bara genom det narrativa som man kan 
konstruera en identitet och hitta en plats i den egna kulturen”. Att det i undervis-
ningssituationen finns utrymme för elevernas eget berättande kan antas bidra till 
deras personliga utveckling, men också bidra till att eleverna finner sin plats i 
skolan, i skolans kultur, samt även i kulturen som helhet. I en liten elevgrupp 
finns större möjligheter för varje individ att få utrymme och bli hörd (jfr Blatch-
ford & Mortimore 1994; Putnam 2006; jfr avsnitt 6.3). Samtidigt är det upp till 
läraren att ge utrymme för eleverna, eller som M. von Wright (2000, 171) be-
skriver det: ”Dialog förutsätter talutrymme och handling förutsätter handlings-
utrymme”. Flera av de intervjuade lärarna menar ändå att trots att alla lärare kan-
ske har intentionen att möta varje elev som en unik individ, så skapar de struktu-
rella och organisatoriska förhållandena gränser för vad som är möjligt (jfr Nod-
dings 2001). Enligt Siv glömmer man de positiva sidorna med den lilla skolan, 
då byskolans pedagogiska kvalitet ifrågasätts i samband med skolnätsgallring-
arna (jfr Karlberg-Granlund 2004a): 

Du får ju den där kontakten... och det där, du... du... kan ju tala med barnen, varje 
barn, flera gånger om dagen, det blir inte en sån där grå massa som det ju blir i en 
större skola, du kan ju aldrig [där] hinna kommentera allas nya gummitossor och 
allas mormors födelsedagar och allting som barnen ju vill förmedla. (Siv, enlärar-
skola).  

I intervjusamtalet artikulerar också Gabriella skillnaden mellan lärares intentio-
ner gällande individualisering generellt och möjligheterna lärare har beroende 
på skolans eller klassens storlek. Lärarens förhållningssätt gentemot eleven som 
ett vem är en grundläggande attityd som inte behöver bero på i vilken typ av 
skola en lärare arbetar. Det handlar om ”lärararbetets innersta kärna” som kan 
kallas en generell yrkeskod eller läraryrkets ethos, d.v.s. om föreställningar och 
värderingar som möjligen är allmänt rådande bland lärare (Berg 1990, 73; jfr 
Lortie 1975; Salo 2002). Gabriella menar emellertid att det finns skillnader i 
klassers sociala miljöer som inte enbart beror på läraren. En atmosfär av accep-
tans gentemot olikhet växer fram för att elevernas olikhet är en naturlig ingre-
diens i den sammansatta klassen:  

Gabriella: Jag har målsättningen att få alla barn ut med allt bättre kunskaper, från sin 
egen nivå sett. Men nog har de ju utrymme att vara olika som person, det har de. Och 
vi gör ju också förstås de här anpassade läroplanerna där det behövs. Och det är ju ett 
led i att kunna följa årskursen och ändå ha ett sånt stoff som är lämpligt för en själv 
[eleven]. 

I: Tror du då att det är någon större skillnad på en större skola och en liten skola i 
fråga om det här med olikhet? 
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Gabriella: Mm… Jag vet inte, på något vis så har jag den känslan ändå att, om jag 
tänker från lärarhåll sett, så tror jag att det handlar om hur lärare förhåller sig till ele-
verna. Och då ser jag inte att det skulle vara någon skillnad i ett större sammanhang. 
Men om jag tänker på själva miljön i klassrummet så tror jag att den har en skillnad. 
För här så känner vi alla varandra så väl och vi är olika åldrar i klassen, det är väldigt 
normalt att man ska vara olika på olika nivåer i och med åldersskillnaden redan. Och 
fastän det då finns barn på ens egen årskurs som inte presterar samma sak som jag 
själv, så är det okej det också. Det liksom lyser inte ut. Om jag tänker att jag skulle 
ha en grupp med 28 barn på årskurs fyra, så då blir det mer markant att vilka av de 
här 28 följer inte med resten av undervisningen. Att nu så är det väldigt tillåtet och 
väldigt normalt att de är olika, så på det viset kan jag ju se en skillnad. (Tvålärar-
skola) 

Lärarens attityd och attitydfostran om hur man förhåller sig till olikhet har bety-
delse, men Gabriella poängterar att det därtill finns skillnader mellan grupper, 
som beror på gruppsammansättningen och hur denna påverkar kulturen i klassen 
och skolan. I den sammansatta klassen i den lilla skolan på landsbygden ”så kän-
ner vi alla varandra så väl” och olikheter är något som är ”väldigt normalt”, 
säger Gabriella (jfr 6.3.2). I en liten skola blir kamratrelationerna mer kontinuer-
liga, än i större skolor med åldersblandade klasser (jfr Vinterek 2003). Alla i 
skolan tillhör en gemenskap. Många aktiviteter och också rasterna är gemen-
samma. Identiteten är kopplad till skolan som en helhet. Stina beskriver skolans 
vi-anda som ett mål:  

Vi är mycket ute i naturen, den här sammansvetsade vi-andan gör att man börjar 
känna varandra på ett helt annat sätt, både elev och elev, lärare–elev. Men sen också 
det här med att vara med i olika tävlingar där man, där man ska liksom göra sig gäl-
lande och måste arbeta i grupp för att stå emot de andra, det tror jag också stärker. 
(Stina, tvålärarskola) 

Att den lilla skolan är en helhet framträder också då lärarna berättar om sam-
arbetet inom personalen. Köksan är en viktig del i teamet, hon ”hör till skolan”, 
säger Marianne (tvålärarskola). Temaarbetet är ett arbetssätt som överbryggar 
ålders- och årskursgränserna (jfr 6.1.1 och 6.2.2 om analys av lärostoffet för att 
finna gemensamma temahelheter och teamarbete som verksamhetskultur).  
Atmosfären i byskolan präglas av lugn och arbetsro. Detta gjorde ett särskilt 
intryck på Pia då hon började arbeta i den lilla skolan, efter att tidigare ha arbetat 
i en skola med 300–400 elever. Hon beskriver skillnaderna mellan små och stora 
skolor så här:  

Tempot på ett sätt, det som var då första tiden när jag var här den här hösten [årtal], 
att när jag var rastvakt [så tänkte jag] att ”var är dom, vart har alla farit?” men 
[märkte] att ”hej, dom är ju här, alla!” Att där är inte liksom 100 ungar på gården, 
utan det är 25. Och det tyckte jag var ganska skojigt ibland att tassa, om man har nå-
got ärende någon annanstans i huset och så tassar man omkring och det är tyst! För 
att inte är vi så många. Så det är liksom arbetsro. Sen blir det ju svårt igen för att man 
har sammansatt klass, men det tycker jag sen då igen om att jobba med. Skillnaden är 
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nog liksom den här sociala sidan, och att är det en mindre enhet så är det ju mera 
flexibelt. /…/ (Pia, tvålärarskola) 

Jag ber Pia berätta mer om vad hon menar med ”skillnaden på den sociala 
sidan”.  

I: Mm, du sade att skillnaden ligger på den sociala sidan? 

Pia: Nå, dom är liksom… det här med att dom är… dom känner alla varandra, dom är 
individer för oss och liksom vi i personalen är liksom, vad ska jag säga, alla har ett 
ansikte, det är en person. Och sen så finns det ju nätverk på ett annat sätt. /…/ 

I: Du sa också ”att vara byskollärare är en livsstil”. 

Pia: Det är nog, ja.  

I: Varför det? 

Pia: Det blir liksom en annorlunda helhet, fast man inte tänker på det, men dom är 
liksom, barnen är inte bara något som kommer på ben till skolan, utan de är liksom 
individer. (Tvålärarskola) 

Det Pia beskriver kan jämföras med M. von Wrights (2001, 13) beskrivning av 
möten mellan människor: ”I genuina mellanmänskliga möten framträder vi för 
varandra som Någon, och endast då blir det uppenbart vem vi är”. Birnik (1998) 
betonar att läraren behöver vara engagerad i undervisningen också som person 
och inte bara utgående från sin lärarroll, för att ett genuint pedagogiskt möte ska 
äga rum. I byskolan är det inte bara barnen, utan också de vuxna i skolsamfundet 
som blir sedda som unika individer och bildar en gemenskap, en ”annorlunda 
helhet”, som Pia kallar det. 

Konklusion: Att finna den pedagogiska balansen och möjligheten 
Byskollärarnas praktiska yrkeskunnande kan beskrivas som en kulturbunden och 
kontextuell kunskap, som formats i en växelverkan med arbetets särskilda beting-
elser (jfr Elbaz 1981; 1983). Byskolan är på grund av sin litenhet och sin geogra-
fiska, historiska och kulturella plats en bärare av särskilda pedagogiska möjlig-
heter, möjligheter som bl.a. kan hittas i fältet mellan ordning och frihet, d.v.s. 
planering och organisering å ena sidan och flexibilitet och frihet å andra sidan.  
Konklusioner om byskolans kultur och undervisningskultur är att såväl lärare 
som elever växer in i ett sätt att tänka och arbeta som sammanhänger med de 
yttre och inre kontextuella ramarna. Läraren är en kulturförmedlare och bärare 
av skolkulturen, men också elevgruppen som helhet bär kulturen och påverkar 
den. Samverkansprocesserna kan förliknas med Bronfenbrenners och Morris’ 
(1998) tänkande om proximala processer. Individerna hjälper varandra att växa 
som människor och lär sig modeller för social växelverkan (jfr Kvalsund 1995; 
2004a). I denna process ingår alla i skolsamfundet, både barn och vuxna. En 
central aspekt i både samverkansmodellerna och undervisningskulturen är den 
nämnda balansgången mellan ordning och frihet, vilken konkret tar sig uttryck i 
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skolans och undervisningens rutiner som skapas som en samverkan mellan lärare 
och elever. Kulturen i skolan som helhet och i den enskilda elevgruppen (sam-
mansatta klassen) påverkas av både den i åldersblandningen inbyggda föränd-
ringen och i litenheten inbyggda kontinuiteten.85 
Utgående från den teoretiska speglingen i avsnitt 6.1.3 kan det sägas att det i by-
skollärarens yrkeskunnande ingår att finna den pedagogiska balansen som 
konstituerar det optimala utrymmet för elevernas växande, inlärning och utveck-
ling (jfr Bronfenbrenner 1979; Bronfenbrenner & Morris 1998; Dewey 1997; 
Lauriala 1995; Vygotsky 1978; 1999; se vidare avsnitt 6.3 och 6.4). Den pedago-
giska balansen innefattar många delområden, men kan metaforiskt beskrivas 
som att finna balansen mellan att ”hålla vid handen” och att ”låta någon gå 
själv”, d.v.s. att leda och beledsaga å ena sidan och att uppmuntra till själv-
ständighet, personlig aktivitet och eget ansvar å andra sidan. För mycket frihet 
och ansvar kan vara betungande för eleven (jfr Vinterek 2003), medan en har-
moni mellan elevens personliga förmåga och nivå, och den pedagogiska utma-
ningens nivå, skapar ett optimalt utvecklingsutrymme. I det praktiska arbetet 
innebär detta t.ex. att läraren behöver skapa rum för både elevens individuella 
arbete och för social växelverkan, genom att samtidigt både handleda varje elev 
på hans eller hennes nivå inom zonen för proximal utveckling (jfr Vygotsky 
1978) och finna och skapa gemensamma temahelheter som överspänner ålders-
gränserna och mognadsnivåerna. Lärares arbete innebär med andra ord att finna 
och skapa ett optimalt utvecklingsutrymme. Inom detta utrymme utvecklas ele-
ven och intar nya områden av kunnande och kompetens. För att finna den peda-
gogiska möjligheten behöver läraren både elevkännedom och självkännedom i 
form av äkthet och närvaro i nuet, och kunskap om ämnen och lärostoff. Den 
pedagogiska möjligheten bygger även på elevernas kännedom om läraren, var-
andra och de andra personerna i skolsamfundet. Att skolan är liten skapar en 
gemenskap av alla i skolan, både personal och elever. Den pedagogiska möjlig-
heten bygger på en växelverkan. Den genuina ömsesidigheten i relationerna, 
d.v.s. att läraren lär känna eleverna och eleverna lär känna läraren under en lång 
tid, skapar en möjlighet för goda pedagogiska relationer (se vidare avsnitt 
6.3.3).  
I tolkningen av byskollärarnas berättelser framkommer dimensioner som synlig-
gör inom vilka spektra lärarens pedagogiska arbete rör sig. Varje elev represen-
terar ett eget unikt vem, med unika behov och möjligheter. Tyngdpunkterna i de 
pedagogiska relationerna kan och behöver variera över tid. Följande tabell inrin-
gar inledningsvis de spektra som lärarens praktiska yrkeskunnande i den lilla 
byskolan rör sig inom (tabell 2). Vad det innebär att finna den pedagogiska 
balansen och möjligheten fördjupas och konkretiseras i de följande avsnitten om 

                                                      
85 En annan form av balans mellan förändring och kontinuitet berörs i avsnitt 6.5 där 
lärare berättar om hur viktigt det är att ”ha grunden inom sig själv” (Siv) och hitta en 
konstruktiv balans i förhållande till utbildningspolitiska förändringsstrategier. 
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byskollärares yrkesidentitet och kultur (6.2), samt pedagogiska tänkande och 
handlande (6.3–6.4). 
Tabell 2. Att finna den pedagogiska balansen och möjligheten (1) 

Att skapa ett optimalt utvecklingsutrymme  
genom att finna den pedagogiska balansen och möjligheten (1) 

Ordning – Frihet  
Systematik – Flexibilitet 

Planering och organisering – Spontanitet och elevbemyndigande 
Handledning och beledsagande – Elevaktivitet och ansvar 

Social växelverkan – Självständighet 
Gemensamt arbete – Individuellt arbete 

Förändring – Kontinuitet 

6.2 Byskollärares yrkesidentitet och yrkeskultur 
Att identifiera och tydliggöra en yrkesgrupps professionella identitet och yrkes-
kultur handlar om att identifiera en yrkesgrupps sätt att konstruera sig själv. Med 
Bruners ord (1987, 24) handlar det om att undersöka hur lärare i byskolor 
”construct themselves”. Den professionella identiteten samverkar enligt Hof-
stede (1991) med organisationskulturen i den organisation man arbetar. I detta 
fall är det frågan om byskolan som institution och organisation, som en del av 
skolsamfundet och det kommunala och statsstödda bildningsväsendet. Den pro-
fessionella identiteten och yrkeskulturen uttrycks i de berättelser och beskriv-
ningar som lärarna delger vid intervjutillfället. Jag har identifierat sex teman 
varav de fyra första berör olika former av samverkan och de senare berör lära-
rens etiska hållning till sitt arbete, samt stödbehov. Dessa teman är: samverkan 
och kollegialitet trots geografisk isolering (6.2.1), teamarbete som verksamhets-
kultur (6.2.2), samarbete med lokalsamhället – skolan och byn i symbios (6.2.3), 
samarbete mellan hem och skola som möjlighet (6.2.4), ansvarsmedvetenhet och 
etisk hållning (6.2.5), samt behov av formella och informella stödnätverk (6.2.6).   

6.2.1 Samverkan och kollegialitet trots geografisk isolering 
Enligt Colnerud och Granström (2002) utgör de organisatoriska och strukturella 
villkoren den främsta orsaken till att läraryrket generellt präglas av en individua-
listisk yrkeskultur. Arfwedson (1994) kopplar frågan om lärare upplever isole-
ring eller ej, både till ideologi och till organisatoriska och fysiska begränsningar. 
Hans tes är att lärargrupper som är fysiskt isolerade kanske i stället har en bättre 
kontakt med samhället utanför skolan. Om de fysiska strukturerna är betydande 
med avseende på lärares kollegialitet och samarbetsförmåga, torde de små sko-
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lorna i glesbygden vara de mest isolerade skolorna. Lärarna i de små skolorna 
kan antas uppleva sig isolerade, eftersom skolorna är geografiskt spridda och 
lärarkollegierna små. Intervjuerna med lärare som arbetar i några av de minsta 
skolorna i Svenskfinland visar emellertid att få av dessa lärare upplever sig 
isolerade, vilket kan te sig som en paradox. Trots att skolorna är små och avsides 
belägna beskriver de flesta av lärarna nämligen sig inte som isolerade. Även Bell 
och Sigsworth (1987) konstaterar att antagandet att landsbygdslärare i små 
skolor skulle vara isolerade inte behöver överensstämma med verkligheten, utan 
tvärtom kan betecknas som en stereotyp uppfattning som härstammar från ett 
urbant perspektiv.86 

Identifikation med kolleger i andra liknande skolor 
Det som tydligt framkom i flera av lärarintervjuerna var att känslan av isolering 
motverkas av att den enskilda läraren upplever sig höra till en särskild yrkes-
grupp, en grupp som jag benämner byskollärarna. Begreppet användes inte i 
någon högre utsträckning av lärarna själva, med några få undantag. Dan som 
arbetar i en tvålärarskola använde begreppet byskollärare om sig själv, som 
yrkesbenämning (bl.a. i bakgrundsformuläret, bilaga 2B). Bo refererade till att 
läraren i en liten skola har en vidgad roll i samhället också i dag: ”ungefär som 
byskolläraren var förut, det var ju till byskolläraren och till klockaren som man 
gick om man hade problem”. Med byskollärare åsyftade Bo då folkskollärarnas 
roll i byarna. Begreppet byskola används däremot mer frekvent än begreppet 
byskollärare av lärarna.87 Pia som arbetar i en tvålärarskola sade till exempel 
uttryckligen att ”en byskola är nog en livsstil”. Maria i enlärarskolan beskriver 
sin erfarenhet av arbete i andra små skolor och jag frågar henne om hon skulle 
kalla dem byskolor. ”Definitivt”, svarar hon. Parallellt med begreppet byskola 
används begreppet ”liten skola” och ”små skolor” av lärarna. I intervjuerna 
frågade jag emellertid inte vilket elevantal som är betecknande för små skolor 
enligt lärarna. Tydligt är emellertid att begreppen, som i sig betecknar struktur 
och form, har en innebörd som av lärarna kopplas till arbetets art och skapar en 
möjlighet till identifikation med andra som arbetar under liknande yttre förhål-
landen. Andra benämningar som användes åsyftade geografi, t.ex. ”skärgårds-
lärarna”. Gruppen som lärarna identifierade sig med benämndes också av flera 
lärare som ”kollegerna”. Ett intressant exempel är Maria, som trots att hon arbe-
                                                      
86 Lärare i Bells och Sigsworths studie (1987) anför att det lilla kollegiet kommunicerar 
på ett naturligt sätt om allt som är på gång, medan man i ett stort kollegium lättare isole-
rar sig från varandra och upplever press.  
87 Som jämförelse kan nämnas att vid en sökning på Internet den 15.12.2007 (Google) 
fås på ordet ”byskollärare” 375 träffar (Finland 5 träffar). Också här handlar det främst 
om historiska beskrivningar. Däremot ger ordet ”byskola” 24 100 träffar som till stor del 
även avser moderna skolor (Finland: 565 träffar). Det finska ”kyläkoulu” ger också 
22 200 träffar, medan ”kyläkoulunopettaja” respektive ”kyläkouluopettaja” ger bara 6 
respektive 3 träffar. Ordet i särskriven form ”kyläkoulun opettaja” ger däremot 370 
träffar.  



124 

 

tar i en enlärarskola ändå talar om sina kolleger och menar att de utgör hennes 
främsta källa till utveckling: 

I: Hur gör du för att utvecklas som lärare, själv? 

Maria: Jag försöker så mycket som möjligt hinna med att läsa och gärna också fara 
på, på kurser, men ja, alltid då jag har möjlighet. Men möjligheterna är ju ganska små 
i och med att dels är det skolan och dels är jag småbarnsmamma. Så att det är nästan 
lättast nu för tillfället att då läsa om nya saker och att prata med kolleger, för det 
tycker jag är kanske det snabbaste och lättaste sättet att hålla koll på vad som är på 
gång. 

I: Men – du jobbar i en enlärarskola… 

Maria: Mm. 

I: … menar du dina kolleger som du har här, som kommer hit, eller har du också 
andra? 

Maria: Mm, ja, då jag pratar om kolleger så räknar jag med alla som jobbar i skär-
gårdens skolor till att börja med… (Enlärarskola)  

Maria berättar vidare om kollegialt samarbete i form av att lärarna träffas på 
möten och kurser eller samarbetar kring att ordna föredrag med någon gäst. Hon 
berättar också om skolsamarbete i form av gemensamma projekt eller resor t.ex. 
till simhallen. Samarbetet sker främst med de skolor som finns relativt nära och 
verkar under liknande betingelser, d.v.s. också är små skolor. I samband med det 
formella samarbetet är det viktigt att det också blir tid för informellt umgänge, 
där lärarna kan diskutera frågor som berör deras arbete. Att träffa andra som 
arbetar i liknande skolor är värdefullt för läraren. Såväl formella möten i sam-
band med t.ex. fortbildningstillfällen som informella kontakter upplevs som vik-
tiga (jfr Kalaoja 1988b; 1991; Korpinen 1998a). Vid dessa tillfällen utbyts erfa-
renheter av och reflektioner om arbetet. Även de konkreta ramarna kan formas 
så att samarbetsmöjligheter uppstår mellan skolor. På en ort har lärarna ordnat 
timutbyte inom sina specialämnen, vilket gynnar samarbetet mellan skolorna:  

Vi uppmuntrar varandra och sen det där också att nu håller vi ju reda på varandra, 
vad som händer i varandras skolor och att ”kanske vi borde göra någonting” och sånt 
här. Och så funderar man. /…/ Och vi har talat om här att en förnyelse för oss lärare 
skulle vara det här att vi skulle få byta skolor. Att cirkulera i varandras skolor. Men 
att då måste man ju också tänka på eleverna, att det är en trygghet för eleven kanske 
att ha sin egen lärare i flera år, men att det kan ju vara bra för någon elev att få någon 
ny lärare också. /…/ Inte behöver det ju vara ett år heller, man kan ju byta timmar. 
Det gör vi ju redan och det är också givande, tycker jag. För att ofta byter du ihop 
såna timmar som du själv tycker om och kanske som den andra läraren tycker är ett 
nödvändigt ont. Att en är kanske musikaliskt begåvad, en annan är konstnärligt begå-
vad eller språkbegåvad eller matematiskt begåvad. Att vi ska ju vara tusenkonstnärer 
på ett lågstadium eller som klasslärare. (Susanne, tvålärarskola) 
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Också Solstad (1997) anför att små skolors pedagogiska utveckling skulle 
befrämjas av ett lärarutbyte mellan enskilda skolor. Stabiliteten i skolkulturen 
kan vara positiv, men samtidigt finns det också en risk att den bromsar skol-
utveckling, menar Solstad. Susanne berör denna problematik och utrycker en 
önskan ”att vi skulle få byta skolor”. Uttrycket ”att vi skulle få” signalerar att 
initiativet borde komma från en övergripande nivå, med andra ord från skolans 
upprätthållare eller från staten genom utvecklingsprogram. I väntan på ett sådant 
initiativ löser lärarna sitt behov av utveckling på ett eget sätt. Susanne beskriver 
hur lärarna spontant ordnat ett lärarutbyte mellan skolorna, vilket fungerat bra. 
”Och det är inte någon kostnad åt kommunen, för jag är på väg hem och 
kollegan i grannbyn är på väg hem”, säger hon. Ifall arbetsbytet skulle innebära 
resekostnader tror hon att det inte skulle tillåtas av arbetsgivaren.  
Lärarna berättar också om olika former av samarbete mellan flera skolor. Då en 
skola har något speciellt tema så inbjuder den andra skolor på besök eller fest: 
”När vi hade den här temaveckan här med nordisk fest så bjöd vi in regionens 
skolor till vår utställning och eleverna presenterade den”, berättar en lärare. En 
annan skola bjöd i gengäld dem i samband med ett hembygdstema. Samarbetet 
har utvecklats med tiden. Förr var det tävlingar mellan skolorna då det var 
idrottsdag, men nu blandas lagen, säger en av lärarna.  
I en annan del av landet ordnar lärarna informella möten på de olika skolorna, 
där de diskuterar och utbyter erfarenheter angående arbetet (jfr Little 1996). 
Tidigare kallade de mötena ”lärarinneträffar”. Sådana planerade eller spontana 
möten motverkar ensamheten i en liten skola:88  

Nog är det ensamt, men att vi har ganska bra kontakt, ska vi säga – jag har med tre, 
fyra kolleger som har då de här låga klasserna också. Och med dem så diskuterar 
man ju mycket och utbyter erfarenheter och så där. Så på det sättet så saknar jag inte 
det här stora kollegiet. Att många gånger så skulle det säkert vara intressant, men att 
vi har vant oss här nu förstås att man är ensam med sin grupp. (Marianne, tvålärar-
skola) 

Den nya tekniken möjliggör kontakter. Informations- och kommunikations-
tekniken underlättar samarbete både på det lokala planet och utanför landets 
gränser (jfr Kalaoja 2001). Gabriella känner sig därför inte isolerad i den lilla 
tvålärarskolan.  

Inte gör jag det, absolut inte. Att det där… i dagens värld så behöver man väl inte 
känna sig isolerad. Att där tycker jag nog att, som jag sade tidigare, att samarbetet 
med de övriga skolorna är helt okej här. Och så har jag jättetrevliga kontakter med 
andra lärare i [andra kommuner]. Och dessutom så använder jag nog datorn ganska 
mycket för olika ändamål, så inte behöver man känna sig isolerad. (Gabriella, tvålä-
rarskola) 

                                                      
88 Även den lärare som hörsammade min forskningsinbjudan i tidningen Läraren 
(Karlberg-Granlund 2004b) berättade om informella samarbetsnätverk som skapats av 
lärare i små skolor (Lärarbrev 2004).  
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Siv däremot har upplevt sig isolerad i enlärarskolan, trots att hon har en god kon-
takt med kolleger i andra skolor och de har olika former av samarbete:  

Jag tycker att jag nog har väldigt god kontakt med grannskolan och vi ringer ofta till 
varann. Ändå så är det ju som att du skulle tycka att du, när du nu är på din lilla ö, att 
du ska nu sköta allt det här och inte kan du ju... jag är på det sättet ganska beroende 
av andra eller tycker om att vara med andra människor, så nog har jag många gånger 
känt mig ensam här och... inte så där att jag har varit isolerad och att jag har vetat att 
andra har utestängt oss, men att jag känner att jag skulle ha velat få den där kontakten 
med kolleger och lärare. Men vi, som skola gör vi ju mycket tillsammans, vi simmar 
och vi idrottar, vi gör mycket tillsammans med grannskolan. Så att vi försöker nog 
och vi delar ju på mycket utgifter just på grund av det att vi delar samtransporter hit 
och dit och på det sättet, men att... men nog är man ju ensam, det är man. (Siv, enlä-
rarskola) 

Att Siv använder metaforen ”på din lilla ö” för sitt arbete i enlärarskolan ger en 
koppling till Anckars forskning om små stater och öar. Litenheten som fenomen 
ter sig olika och påverkar förhållandena olika beroende på vilken grad av liten-
het eller storlek det handlar om. Om en stat består av en ö, av två öar eller av en 
hel arkipelag av öar har betydelse för samverkan mellan människorna i det 
politiska livet (Anckar 2004). På samma sätt kan det antas att frågan om en skola 
är en mycket liten skola, d.v.s. en enlärarskola och har bara en heltidsanställd 
lärare, eller om skolan har två eller flera lärare, samt hur stort personalteam i 
övrigt och hur stort samarbetsnätverk i samhället skolan omfattar, kan ha bety-
delse dels för hur läraren upplever arbetet och dels för själva undervisningen. 
Också den personliga läggningen och det individuella behovet av socialt utbyte 
påverkar hurdana behov av kontakter man har och hur man upplever det ensam-
ma och självständiga arbetet. Siv säger: ”jag tycker om att vara med andra män-
niskor, så nog har jag många gånger känt mig ensam här”. Samtidigt berättar Siv 
att hon har trivts bra med arbetet och med människorna och byn. Det första 
intryck hon fick då hon för första gången kom till byn, har hållit i sig genom 
åren:  

Jag har nog trivts bra. Det måste jag säga. Jag blev nog så väl mottagen då när jag 
kom först, att den här byn är liksom vänligt sinnad, man ser det när man kommer 
med röda hus och... det är, det är – människorna är vänliga här och det har nog... 
genast tyckte man att här vill man nog stanna. (Siv, enlärarskola) 

Då Siv började arbeta i skolan var den en större skola med fler lärare, men elev-
antalet har minskat. Det har inneburit en omställningsprocess för läraren att bli 
den enda läraren i skolan. Siv illustrerar hur läraren i enlärarskolan arbetar i ett 
spänningsfält mellan ensamhet och samverkan. I en jämförelse mellan lärarna i 
enlärarskolor och lärarna i tvålärarskolor är frågan om professionell isolering i 
någon mån mer aktuell för de ensamma lärarna. Lärarna i tvålärarskolor finner 
uppenbarligen lättare en konstruktiv balans mellan ensamhet och samverkan res-
pektive mellan autonomi och kollegialitet. Enligt Clement och Vanderberghe 
(2000) är det i kollegiala relationer viktigt att lärarens individualitet och auto-
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nomi respekteras, samtidigt som man delar med sig av erfarenheter och stöder 
varandra. Stödbehovet i små skolor analyseras närmare i avsnitt 6.2.6.  

6.2.2 Teamarbete som verksamhetskultur 
En annan orsak till att de flesta av de intervjuade lärarna inte upplever sig 
isolerade är att lärarens arbete i en liten skola sker som ett teamarbete. Detta 
teamarbete motverkar den professionella ensamheten och befrämjar det pedago-
giska arbetet. Såväl köksan som andra resurspersoner ingår i teamet, exempelvis 
timlärare och speciallärare. ”Man har ett annat förhållande nog i grupp” säger 
Marianne, då hon jämför lärarnas samarbete med kökspersonalen i en liten och 
en stor skola. ”Vår köksa hänger ju med oss”...”och så hör hon till skolan”. I 
Mariannes uttryckssätt fungerar begreppet skolan som benämning för det team 
och den helhet som alla i skolan tillhör, både personal och elever (se tidigare 
citat av Marianne i avsnitt 6.1.2; jfr Pia i avsnitt 6.1.3).   
Teamarbetet kräver en viss inställning, ”anda”, av de som arbetar i en skolenhet. 
Det handlar om att ge och att få, om engagemang och livsstil. ”En byskola är en 
livsstil”, säger Pia. Detta tillnärmelsesätt visar på den förankring i sin yrkes-
uppgift som läraren upplever – arbetet blir mer än bara ett arbete, det blir en 
livsstil. Lärarnas teamarbete i de små skolorna skiljer sig från lärares teamarbete 
i större skolor, om man jämför med Arfwedsons och Lundmans (1984) studie 
om skolpersonal och skolkoder. De kom fram till att den övriga skolpersonalen 
befinner sig utanför skolkoden i den enskilda skolan och att det i första hand är 
lärarna som är bärare av den. Kökspersonalen i Arfwedsons och Lundmans 
studie upplevde ingen delaktighet i det som skedde i skolan utöver det egentliga 
arbetet i köket och de måltidsrelaterade kontakterna med eleverna och lärarna. I 
byskollärarnas berättelser synliggörs en annan typ av samarbete som överbryg-
gar gränserna mellan yrkesgrupperna. Samarbetet mellan de olika personalgrup-
perna berikar lärarnas arbete och undervisningen: 

Alla deltar också i det här skolarbetet, för att ibland har köksan en grupp med sig i 
köket och slöjdläraren tar hand om en grupp och så där. Så att vi kan ha mycket arbe-
ten att vi delar upp oss i grupper och alla ställer upp. Att man tar sig den här tiden. 
(Susanne, tvålärarskola) 

Verksamhetskulturen präglas av samarbete. Skolan blir en miljö där praktiska 
och teoretiska ämneshelheter sammanvävs och inlärs i samverkan och team, 
genom att hela personalen är delaktig och utvecklar undervisningen. Skolköket 
kan utnyttjas för praktisk verksamhet under handledning av skolans köksa. 
Exemplet från Susannes skola visar på de mångsidiga möjligheterna en liten 
skola erbjuder till praktiskt och holistiskt förankrad undervisning (se vidare 
avsnitten 6.3 och 6.4). Det förklarar också dilemmat och den stora förlust som 
indragning av skolköksfunktionen eller någon annan stödfunktion innebär för en 
liten skola både ur pedagogisk och ur social synvinkel.  
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Alla, ända från vaktmästaren, köksan, städerskan, personalen i helhet, vi sitter och 
funderar tillsammans, vi dricker kaffe, vi har roligt tillsammans. Och vi – vi utveck-
lar skolan tillsammans. (Stina, tvålärarskola) 

Att de intervjuade lärarna beskriver arbetet i byskolan som ett teamarbete, och 
planerar arbetet långsiktigt ifråga om årskursöverbryggande temahelheter, står i 
opposition till Masons och Burns (1997) framställning enligt vilken lärare som 
undervisar sammansatta klasser mycket sällan engagerar sig i samarbete. Sam-
mansatta klasser skapas i skolor av nödtvång och inte av pedagogiska eller filo-
sofiska skäl, menar Mason och Burns, vilket leder till att lärarna enbart arbetar 
för att eleverna ska nå den nivå som förväntas inom en viss årskurs så att de är 
förberedda för inträde i en enkel klass senare: 

Thus, combination teachers rarely engage in teaming with colleagues to develop cur-
riculum or to flexibly regroup students for various topics or subjects on a daily basis; 
combination teachers alone are generally responsible for delivering the curricula of 
two or more grades /.../ (Mason & Burns 1997, 7) 

Sigsworth och Solstad (2001) däremot förespråkar en kultur av samarbete i små 
skolor. Läraren behöver inte vara någon som har monopol på kunskap, utan han 
eller hon kan tillvarata det kunnande som finns i skolan som helhet och i den 
lokala miljön. Det verkar som om lärarna i föreliggande studie arbetar och lever 
enligt detta tänkande (se vidare 6.2.3). 
Gemenskapen bygger på öppenhet. Både Stina och Susanne berättar om relatio-
nerna och ärligheten i lärarrummet och bland personalen som helhet som något 
som ger styrka. ”Att alla vet allting”, som Susanne säger, kan vara ett stöd. 

Jag tror också att i en liten skola så kommer man varandra så nära så att man vågar 
ställa krav, inom citationstecken, på varandra, att man vågar be om hjälp. Man vågar 
komma in till lärarrummet och säga att den här lektionen som jag nu har haft, den har 
varit riktigt botten. Att den blev inte som jag hade tänkt mig. Att nu är man trött och 
ledsen. Eller man kan komma in och vara strålande glad och få berätta det åt någon 
annan. (Susanne, tvålärarskola) 

”Det tror jag att jag skulle sakna i en enlärarskola igen” tillägger Susanne. I Sivs 
beskrivning av relationernas betydelse i det ensamma arbetet i enlärarskolan 
synliggörs den ännu större betydelsen av tilliten inom den lilla personalen, då 
enheten är ännu mindre: 

Vi har haft sån tur här att vi, köksan och jag, kan prata och hon blir ju nog lite mer 
delaktig än vad man blir i en större skola som köksa. Men hon vet då också att vi 
håller det inom skolans ramar, det som diskuteras. Och hon märker ju på eleverna om 
det är nånting och vi kanske ibland måste diskutera nånting, för hon är med när vi 
äter och ofta syns det ju i matbeteende och sånt om det är nånting som är ur balans, 
så då kan jag diskutera med henne. (Siv, enlärarskola) 

I en enlärarskola är relationerna inom den lilla personalen desto mer betydelse-
fulla. Tystnadsplikten gäller alla i personalen. Skolköksan har en viktig social 
och pedagogisk funktion i skolan. Också Gabriella som arbetar i en tvålärarskola 
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beskriver personalen som helhet som en källa till stöd. Samtidigt beskriver hon 
sårbarheten i en liten enhet och hur viktigt det är att samarbetet mellan kolle-
gerna fungerar – och tillägger att beroendeskapet å andra sidan gör att man 
måste lösa eventuella tvister som kan uppstå, man kan inte fly undan dem.  

Nå, stödet får jag nog väldigt mycket liksom från vårt lilla arbetsteam, att vi är väl-
digt nära med [kollegan], också, och med [köksan] i köket och [städerskan] på efter-
middagen när hon kommer och städar och så. /…/ Ja, jag tycker ju att det är jätte-
viktigt i en sån här liten skola att samarbetet mellan kolleger fungerar. För vi är nog 
väldigt beroende av varandra. Å andra sidan så, i och med att vi är så få, så måste vi 
ju lösa våra tvister, om dom uppstår. Så det kan ju inte bli så mycket ”klickbild-
ningar” i lärarrummet precis. Men jag tycker att det är viktigt att det fungerar. Att det 
är en sak som är ganska viktig. (Gabriella, tvålärarskola) 

Man kan säga att byskollärarna använder ett utvidgat kollegabegrepp som 
omfattar alla som deltar i fostran på olika sätt. Gabriella talar om ”vårt lilla 
arbetsteam” och talar om sårbarheten, samtidigt som hon tillägger att litenhet gör 
att man måste lösa eventuella problem som uppstår. En parallell från detta kan 
dras till det som Kvalsund (2004a) benämner olikhetens mekanism ifråga om 
elevers samverkan i små skolor i Norge. Han menar att eleverna fostras till tole-
rans i små skolor, eftersom eleverna lär sig att umgås med alla trots olikheter och 
inte enbart söker sig till sina gelikar, vilket är fallet i större skolor. Det kan antas 
att olikhetens mekanism också gäller för lärarrummet och teamarbetet i små 
skolor. Man är beroende av varandra, vilket gör att varje person är betydelsefull 
och betraktas som en som bidrar med något värdefullt till skolsamfundet. Det 
uppstår en tolerans gentemot olikhet, samtidigt som lärarna ”fostras” till anpass-
ning till den eller de kolleger man arbetar med. Detta kan också skönjas i läraren 
Einars tankar om att ”samarbeta och komma överens fast man ibland har lite 
olika åsikter”, då jag frågar vad det är som påverkar trivseln i arbetet: 

Ja... att man kommer överens bra med kolleger, för jag vet att det har varit schismer i 
vissa skolor här i – i de större distrikten, och där har det då varit otroligt jobbigt och 
de har sökt sig bort och så vidare. Sen tror jag då en faktor är att man kan, att man 
kan samarbeta och komma överens fast man ibland har lite olika åsikter. Jag tycker vi 
har varit ganska lika åtminstone, kollegan och jag, om de allra flesta saker. (Einar, 
tvålärarskola) 

Einar och Gabriella beskriver hur relationerna inom personalen innebär både 
närhet och tolerans. Också Marianne beskriver närheten som något som fostrar 
läraren till tolerans, samtidigt som närheten skapar sårbarhet. Att man kommer 
överens är A och O, då man är bara två lärare i en skola: 

Marianne: Ja, alltså man måste ju, från gång till gång om man blir sur på någonting 
måste man ju tänka att ”nå, vi gör så där nu då”. Man kan ju inte ta upp stora schis-
mer utan man, man sväljer om det är något man inte… Men det har nog gått bra. Att 
man kan jämka, att man kommer överens. Och var och en vet ungefär vad den gör, 
att vi har de här särskilda arbetsuppgifterna och så. Så jag tycker det har nog gått bra. 

I: Om det inte skulle fungera då, hur skulle det vara? 
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Marianne: Ja då skulle jag sluta. Jag tror nog jag skulle göra det. För att det är nog så 
viktigt när man jobbar på så här litet ställe att man kan prata, komma överens. (Två-
lärarskola) 

Lärarintervjuerna uttrycker att arbetet innebär en balansgång mellan toleransen 
gentemot medlemmarna i den lilla arbetsgemenskapen och behovet av personlig 
integritet och autonomi.  

6.2.3 Samarbete med lokalsamhället – skolan och byn i symbios 
En annan aspekt som medverkar till att lärarna trivs i arbetet (jfr avsnitt 6.5) och 
inte upplever sig så isolerade som man kunde anta, är att byskolorna inte är 
isolerade enheter i lokalsamhället. Arfwedsons (1994) tes om att de yrkesutövare 
som är geografiskt eller fysiskt isolerade från andra i stället kanske har ett ökat 
samarbete med samhället utanför, kan mycket väl passa in för byskolan. Skolan 
är viktig för byn och byn är också viktig för skolan. Läraren har en nyckelroll i 
detta samarbete: 

Jag tror att läraren har... är viktig på det sättet också att man inte lämnar skolan att bli 
en sån här sluten institution som lever ett eget liv i byn. Att vi tar in... jag är mycket 
mån om att få in, det här, byakrafter in i skolan. Att det styrker ju skolans ställning 
också. Och när man är en liten skola så är det viktigt att man får experter utifrån. Och 
bybefolkningen besitter många gånger mycket kunskaper som dom inte själv tror att 
dom har. Att bara man [bybor] vågar ta fram dem [sina kunskaper] och komma till 
skolan och berätta eller att vi får göra studiebesök ut i den egna byn, så har vi mycket 
kunskap runt omkring knutarna, så att säga. (Susanne, tvålärarskola) 

Samarbetet med byn berikar undervisningen på ett liknande sätt som teamarbetet 
inom personalen gör. Skolans och även ortens litenhet gör att alla resurser blir 
betydelsefulla och uppmärksammas (jfr Sigsworth & Solstad 2001). Arfwedson 
och Lundman (1984, 55–56) påpekar att skolan på en liten ort är en synligare 
och tydligare del av sin närmiljö än fallet är på större orter. Detta kan också iakt-
tas i lärarnas berättelser om sitt arbete. Interaktionen mellan skolan och samhäl-
let verkar underlättas av de möjligheter som en liten enhet skapar. Skolans liten-
het medger en flexibilitet som möjliggör både kontakter utåt i samhället och kon-
takter från samhället till skolan. Skolans arbete kan förankras i den lokala miljön 
och kulturen, och bli en del av livet (jfr Bronfenbrenner 1972; Dewey 1995; 
Imsen 1999; Kalaoja 2001; Solstad 2003, se vidare avsnitt 6.4.3). 
Samarbetet mellan skolan och lokalsamhället hotas då en skola är indragnings-
hotad. De flesta av de små skolor som besökts i samband med lärarintervjuerna 
har någon gång varit indragningshotade. Då Siv berättar om mötet med indrag-
ningshotet säger hon av misstag att byborna skulle dras in, då hon menar att 
skolan skulle dras in. I utdraget nedan återges intervjusamtalet, men byns namn 
har ändrats till ”Skolby” av konfidentiella skäl. Sivs berättelse illustrerar närhe-
ten mellan skolan och byn. Då jag frågar om skolan någon gång varit indrag-
ningshotad berättar Siv:  
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Siv: Jo! Hela tiden! För det var ju, då först när jag kom så var det [d.v.s. tjänsteför-
ordnandet] ju tillfälligt, för skolan skulle dras in, och sen var det hela tiden ända till... 
ja hör du... ja så länge jag ha... det har varit hela tiden, med jämna mellanrum har det 
diskuterats. /…/ Byborna har stått på barrikaderna. Det har varit otroliga möten här 
och det har varit tidningsskriverier och jag har en urklippsmapp full med klipp ur tid-
ningar där det står en massa om hur Skolbyborna skulle dras in och skolan är för dyr 
och, vet du, alla såna där argument som kommer överallt. 

I: Skolbyborna skulle dras in?! 

Siv: Nä, Skolbyskolan. 

I: Jaa! [Skratt] 

Siv: Inte Skolbyborna [Skratt] 

I: Jag hörde fel! 

Siv: Och Skolbyborna har stått och sagt att de rör inte skolan men, men att... för de 
har ju räknat ut då att vad det kostar och per elev och... men då har dom ju glömt att 
räkna med skjutsar och sånt /…/ 

I: Just det. 

Siv: Så det, men det har nog varit uträkningar och det har varit hårda diskussioner, 
men byborna har tagit i ganska bra med det där och dom har till och med renoverat 
på talko89 mycket för att inte nu fördyra då det här. (Enlärarskola) 

Sivs berättelse om byns reaktion på indragningshotet och felsägningen att by-
borna skulle dras in, illustrerar vad det betyder i lokalsamhället då en skola är 
indragningshotad. För byn som berörs upplevs indragningshotet bildligt talat 
som att det är byborna som indras, inte bara skolan. Också i min analys av 
debattinlägg (kapitel 7) framkommer att det i ortsbefolkningens protester mot 
skolindragning ingår en tydlig identifikation med skolan, som där uttrycks konk-
ret i bildekaler med texten ”Vi flytt int” (se avsnitt 7.1.2; Ahlgren 4.9.2004). En 
byskola är tätt sammanlänkad med byn på ett sätt som kan förliknas vid symbios. 
Liksom ett träd och en svamps mycel lever i symbios och bidrar till bådas liv, 
bidrar också en skola till byns liv och byn i sin tur till skolans liv. Också 
Susanne betonar vikten av skolans existens i glesbygden: 

Susanne: Någon service borde vi ha i dom här utbyarna också. För att vi brukar säga 
att tar dom skolan, så har vi bara vägbelysningen kvar. 

I: Just det, så att det är något som är intimt förknippat med bygden? 

Susanne: Ja. Man är många gånger rädd att dras skolan in så dör byn.  

                                                      
89 Flera lärare berättar om hur bybor och föräldrar gjort talkoarbete, d.v.s. oavlönat 
gemensamt frivilligarbete till förmån för skolan. Talko är ursprungligen ett finskt ord, 
som används i finlandssvenskan.  
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Skolan och byn är en helhet. I en by, i ett lokalsamhälle, där denna relation 
fungerar, kan det beskrivas som att skolans väggar är genomskinliga. Skolan är 
öppen och inbjudande. Läraren Bo berättar konkret om hur skoldörrarna är 
öppna på kvällarna också: ”Hit har du fått komma nästan vilken tid på dygnet, 
inga dörrar är låsta”. Skolbyggnaden är allas gemensamma tillhörighet. Verk-
samheten i skolan är inte något som bara pågår under skoltid. Också Stina ger 
uttryck för denna känsla för skolan, då hon berättar om sin önskan att barnen ska 
kunna identifiera sig med skolan som ”min skola”. Skolan är mycket mer än en 
skola. ”Det cirkulerar mycket annat än skolan i skolan”, säger Susanne. Detta 
fenomen kan beskrivas som skolans dubbla funktion (jfr avsnitt 7.1.1, samt 
bilaga 1A) och synliggörs här av Susanne på följande sätt: 

Skolan är nog, spelar nog en sån central roll i det lilla bysamhället. Att skolan är nu 
inte 50 procent eller 80 procent eller 90 eller 100. Men den är nog så pass mycket så 
att det är nog en sån verksamhetspunkt i en by, så att det cirkulerar mycket annat än 
skolan i skolan. Det är en samlingspunkt och det är en träffpunkt för andra än skol-
barnen också. Att man ordnar andra aktiviteter i skolan och jag tror inte det finns 
många i en by som inte värnar om skolan. Skolan och bybutiken, nu är det två viktiga 
[saker]. (Susanne, tvålärarskola) 

Hur ett nära samarbete mellan skola och by upplevs kan variera bland lärare. Å 
ena sidan kan samarbetet betraktas som en rikedom (jfr Bronfenbrenner 1972; 
Dewey 1995; Kalaoja 2001; Solstad 2003). Byskolan blir en livsstil, som läraren 
Pia uttrycker det. Å andra sidan innebär att bo och vara lärare i ett litet samhälle 
att du är känd av alla. ”I det lilla samhället kan man inte gå mellan roller” säger 
Dan. Närheten och igenkändheten kan upplevas både som en styrka och en 
belastning. För att hantera denna närhet har vissa lärare valt att bo och arbeta på 
olika platser. ”Färjan blir en bra gräns [mellan arbete och fritid]” säger Pia. 
”Visst åker jag till stan ibland” säger å sin sida Dan, som valt att både bo och 
arbeta på samma ort och i samma by som skolan (se även 6.5.2). Bo å sin sida 
ser fördelar med att inte arbeta på samma ort som han bor:  

Men det vet jag inte om jag skulle vilja flytta hit inte. Jag tror nog det är bra att man 
bor på en annan ort, att man ser inte allting heller inte, så att det inte blir som min 
egen lärarinna som gick runt byn varje kväll och såg vad dom gjorde, eleverna. (Bo, 
enlärarskola) 

Liksom byns och skolans öden är sammankopplade, är också lärarens karriär-
berättelse sammanvävd med skolans historia och framtid (jfr Kelchtermans & 
Ballet 2002). Lärarens yrkesidentitet och självkänsla påverkas av hur hans eller 
hennes arbete och yrkesskicklighet blir bemött (jfr Kelchtermans 1996; Korpi-
nen 1998a). Att indragningshotet som ligger över de små skolorna har varit 
tungt, beskrivs av Siv på följande sätt: 
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Det har nog varit tungt, 
det måste jag säga att tyngst har varit  
det där  
att i stridens hetta  
så har ju de här som förstår sig  
kommit med såna argument som att de inte lär sig  
och att de inte blir rätt utbildade  
och att de inte får den undervisningen som de ska ha  
och det – det kan jag ju hålla med om, 
men ändå så känns det ju för den som försöker jobba  
att det är som ett slag under bältet, 
att det är värdelöst, 
att de här barnen blir inte till nånting, 
att de ska ut i en stor grupp  
och de ska tränas för det sociala livet.  

Och sen är det det 
att dom [säger] – en räcker inte till då 
eller två 
för att ge dem den undervisning de behöver – 
Så att det har kanske känts som lärare tyngst  
när dom har kommit med såna argument.  

Och det är väl delvis,  
nog ligger det mycket i det, men  
men att  
du blir liksom ifrågasatt då hela tiden i ditt arbete  
att ibland så sku’ man ha lust då att sätta sig ner och tänka  
att det är ändå till ingen nytta, 
att när man har kämpat sig slut då för dagen  
så tycker man att – 
då det kommer då såna där förstå-sig-påare då  
som säger att det är  –  
man kan inte bli till nånting  
i en sån där liten skola.90  
 (Siv, enlärarskola)  

Läraren beskriver hur de röster som hörs i samhällskontexten om små skolors 
pedagogiska värde (jfr kapitel 7) blir till en inre kamp om värdet av hennes eget 
arbete. Siv beskriver lärarens professionella och personliga sårbarhet inför sko-
lans indragningshot (jfr bilaga 4). Hur lärare hanterar indragningshotet varierar. 

                                                      
90 Det finns olika sätt att återge intervjucitat. Jag valde att göra detta intervjuutdrag till en 
poetisk passage. Exempelvis Cahnman (2003), Richardson (2000; 2002), Sparkes (1995) 
samt Uitto och Syrjälä (2003) menar att poesi kan vara ett användbart redskap i analys 
och återgivning av informanternas utsagor. Att återge citat i denna form är i denna 
avhandling ägnat att dels följa lärarens pausering och betoning, dels ge innehållet ett 
större utrymme. I avsnitt 5.2 diskuterades poesi som redskap i kvalitativ forskning. 
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De lärare som intervjuats uttrycker sin lojalitet med skolan och byn, samtidigt 
som de för ett inre resonemang utgående från både pedagogik och etik (jfr 
Karlberg-Granlund 2004a). Vad som gör att Siv och andra byskollärare värde-
sätter byskolan och trivs och orkar i arbetet analyseras närmare i kapitel 6.5 (se 
även 6.3.3). 

6.2.4 Samarbete mellan hem och skola som möjlighet 
Då lärarna talar om samarbetet med byn inkluderas elevernas föräldrar auto-
matiskt i beskrivningarna av detta samarbete. De bybor som har elever i skol-
åldern är på ett naturligt sätt involverade i skolans angelägenheter. Föräldrarnas 
förtroende gentemot läraren är en källa till stöd och inspiration i arbetet. Stina 
beskriver hur stödet som hon upplever sig ha från byn och elevernas föräldrar 
gör att hon trivs och kan utveckla skolan pedagogiskt och mångsidigt:  

Jag har trivts, det är därför som jag har stannat så länge. I en liten skola så är det ju 
väldigt familjärt och nu när man har hållit på så här länge, så nu har jag ju elever, 
alltså barn till mina forna elever. Jag känner ju de här föräldrarna väldigt bra och det 
här... Jag är intresserad av allt sånt där pedagogiskt utvecklingsarbete och det är ju, 
när vi är lite bakom så här från centrum, så man får ju pröva på här och det är väl nog 
mycket det också att man har föräldrarna som litar på en att man nog liksom ror iland 
fast vi nu prövar på olika saker. (Stina, tvålärarskola) 

Den ömsesidiga öppenheten och kommunikationen är viktig i relationen mellan 
föräldrar och lärare. Att läraren kan be om hjälp om det behövs är ett stöd för 
Maria i enlärarskolan. 

Ber du om nånting, att du vill att de ska ställa upp, så har de möjlighet så gör de det. 
/…/ Att det tycker jag är allra viktigast med föräldrarna, att de vet att de ringer om 
det är nånting och jag ringer om det är nånting, att ingenting ska bara fortgå, utan är 
det nånting speciellt så då tar man kontakt. (Maria, enlärarskola)  

Grunden för fostran och undervisning finns i att kommunikationen fungerar. 
Litenheten gynnar kontakten, menar Bo: 

Vårt samarbete löper med föräldrarna och direktionen. Jag tror att det tyngsta för en 
lärare är när samarbetet inte löper med föräldrarna. Jag tror det tar mera på en än när 
man har en busig klass, så där psykiskt. /…/ Ja, de [eleverna] blir som egna barn. 
Man känner ju föräldrarna också, så det blir väldigt så där bekant överlag. I en större 
skola så känner man ju knappt föräldrarna. /…/ Men här ställer alla upp, väldigt med 
talkoarbete och när man har någon tillställning för att samla in pengar och sådant. Vi 
har haft någon gång farsdagsmat och kaffe och sånt. Jag har där annars i den där 
pärmen, fullt med såna där urklipp. (Bo, enlärarskola) 

Bo beskriver relationen till föräldrarna som viktig och betydelsefull. Den lilla 
skolan ger fler möjligheter till nära samverkan mellan hem och skola än en stor 
skola ger: ”I en större skola känner man ju knappt föräldrarna” säger Bo och 
talar då utifrån sin egen arbetserfarenhet i en större skola. Kontakten mellan hem 
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och skola är, med hänvisning till Bronfenbrenners teori (1979), en relation som 
är viktig för barnets utveckling.  

Vi skickar ju ett sånt här skolinfo så ofta det händer någonting, kanske varannan 
vecka eller något liknande, om vad som är på gång. Och de ställer upp, vi har ju 
många, ska vi säga hemmaarbetande, mest mammor då från jordbrukarhem. Så de 
kan komma och skjutsa oss och vi har haft några små talkon [se fotnot, 6.2.3]. /…/ 
De har ställt upp nog. Och vissa ringer ju och funderar om det är någonting, och 
andra träffar man kanske på andra ställen och de pratar. (Marianne, tvålärarskola)  

Elevernas föräldrar gör mycket för skolan t.ex. genom hem och skola-verksam-
heten.  

Vi har en väldigt livaktig hem-och-skola som ja... till hundraen procent ställer upp 
för skolan. De gör nog det som egentligen hör till kommunen, så när vi inte får några 
händer med kommunen så då ställer de upp. /…/ Nu sist har de bjudit oss på [en res-
taurang] och äta... [skratt]. Vi var och åt, på [bio] och så bjöd de på pizza. Och de gör 
lekredskap åt oss, de hjälper till med att samla in pengar, så försöker de ordna sådana 
där gemensamma jippon för föräldrar och barn och lärare också. Den är superb den 
här hem-och-skola [föreningen]. (Stina, tvålärarskola) 

Det goda samarbetet med föräldrarna påverkar och är en av nycklarna till 
lärarnas trivsel (se vidare 6.5.2). Skolan är ett stöd för föräldrarna i deras fostran 
av sina barn och föräldrarna är ett stöd för läraren. Det viktiga är att kommuni-
kationen fungerar och att frågor som uppstår utreds tillsammans. Att de små sko-
lorna som besökts verkar ha ett gott samarbete med lokalsamhället och med 
elevernas föräldrar och kan karaktäriseras som öppna skolor beror på att skolan 
är liten och nära hemmen, men kanske också på en utveckling inom utbildningen 
och samhället som helhet. Siv har upplevt att samarbetet med föräldrar till en del 
förändrats under den tid hon varit lärare genom att föräldrar nu har en ”lite 
annan syn på fostran” än tidigare. Susanne menar att det är en allmän föränd-
ringstendens att skolan blivit öppnare (jfr bilaga 6 Byskollärares pedagogiska 
tänkande relaterat till en vidare kontext). 

Skolan har blivit mycket öppnare, föräldrarna har kommit mycket starkare med i bil-
den än tidigare. Det är nu en stor förändring. Den har väl nog varit öppen tidigare, 
men jag tror inte heller att elevernas föräldrar har vågat komma in i skolan. Att man 
känner den här tryggheten där på ett annat sätt i dag. Det är positivt, det är viktigt att 
man har en god föräldrakontakt, för att det är ju viktigt för elevens skull och min 
skull att man känner föräldrarna också. (Susanne, tvålärarskola) 

Samtidigt som den öppna kontakten med föräldrarna skapar möjligheter, är det 
viktigt att läraren har en god professionell självkänsla, menar Susanne. 

Det är ju läraren ändå som är proffs på sitt jobb, att det är ju inte föräldrarna. Att man 
kan ändå, man ska lyssna till åsikter, men man kan inte förändra sin verksamhet ge-
nom att ta någons åsikter bara. (Susanne, tvålärarskola) 

I olika skolor förverkligas idéerna om samarbete och öppenhet på olika sätt. 
Tydligt är emellertid att litenheten möjliggör ett samarbete som är naturligt och 



136 

 

otvunget, genom att kontaktvägarna är enkla. För lärare som arbetar på samma 
ort som de själva vuxit upp på finns det dessutom en styrka i att läraren, 
elevernas föräldrar och ortsbefolkningen delar en gemensam bakgrund. 

/…/ Eftersom man nu känner människorna, så är det ju lättare att tala rakt utan större 
kringelikrokar om det behövs, men det kan ju förstås vara på gott och ont också. Men 
man vet ju i alla fall att föräldrarna vet nog vem jag är rätt väl för att vi har ju vuxit 
upp tillsammans. Det inbjuder inte till att försöka spela några extra roller, utan det är 
en viss rakhet som är en förmån. (Dan, tvålärarskola) 

Litenheten medverkar till att människor inte kan ”gå mellan roller” på samma 
sätt som i ett större samhälle, menar Dan. Detta gynnar äkthet. Lippmann (1966) 
beskriver hur varje människa innehar flera olika roller, som också kan stå i kon-
flikt med varandra. I litenheten finns en genomskinlighet som gör att alla roller 
en lärare har är kända i samhället, menar Dan (jfr 6.5.2). Lärare som arbetar 
länge på en ort får också en god kännedom om platsen och människorna fastän 
de inte själva är födda där, vilket beskrivs av t.ex. Siv och Stina.  
En fungerande kommunikation mellan lärare och föräldrar, eller mellan männi-
skor i ett litet sammanhang, kräver enligt Dan både ärlighet, äkthet, saklighet 
och finkänslighet. Denna sensitiva förmåga Dan beskriver vill jag kalla kultur-
sensibilitet. I intervjun beskriver Dan lärarens roll i ett litet samhälle:  

Naturligtvis varierar ju samarbetet med föräldrarna också, för att av alldeles naturliga 
skäl så om det blir problematiskt med något, så det första som rymmer ut ur sam-
manhanget så är kanske sakligheten. Och så tycker jag att en förälder ska reagera 
också, för en förälder ska ju älska och försvara sitt barn. Och då är det väl, de gång-
erna är det ju, då är det vi lärare som kanske mera ska ha styrka att reagera utgående 
från en saklig grund och vår erfarenhet.  

Dan fortsätter med att ge ett fiktivt exempel av en svår situation där läraren får 
en mycket ansvarsfylld roll: 

Att kunna arbeta också när det är svårt,  
att när det händer det där som ”braskar”, 
om det brinner,  
eller om någon elevs  
– det här är nu ett upphittat exempel –  
om någon elevs förälder tar livet av sig,  
eller så där, nånting sånt där riktigt svårt,  
att inse att då är skolan någonting helt annat.  

När förhållandena blir otrygga för barnen,  
av känslomässiga eller andra,  
av praktiska eller verkliga eller tänkta orsaker,  
att våga liksom vara där då. 
Och upprätthålla rutinen  
och tala om det som man kan tala om  
utan att utelämna någon, till exempel.  
Det är ju alltid problematiskt i en sån här liten by  
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där alla känner alla.  
 
Då måste man ändå tala om någonting,  
så att göra det  
med en bibehållen respekt inför den man talar om 
och nämna saker vid deras namn.  
(Dan, tvålärarskola) 

Det som Dan beskriver innebär en etisk hållning som utgår från omsorgen om 
barnet (jfr Noddings 2001). Kultursensibilitet bygger både på kulturkännedom 
och på finkänslighet i kombination med rakhet, saklighet och respekt. Kultur-
sensibilitet innebär att finkänsligt veta vad som är den rätta vägen i kommunika-
tionen vid ett givet tillfälle, genom elevkännedom och kännedom om förhållan-
den runtom. Det innebär en professionell kunskap hos läraren, en kunskap som 
kan förliknas med Gustavssons (2004, 14) beskrivning av ”fronesis”, den prak-
tiska klokheten: ”Förmågan att sätta sig in i situationer och avgöra vad som 
behöver göras för att det ska bli bättre kräver lyhördhet, öppenhet och fantasi”. 
Kultursensibilitet innefattar en förmåga att möta eleven på ett holistiskt sätt och 
respektera elevens bakgrund. Detta tänkande överensstämmer med Brunells 
(2002) tankar om att elevers olika sociala bakgrund innebär att eleverna har 
olika grundförutsättningar, vilka ska beaktas på ett positivt sätt så att olikheten 
kan bli en styrka. Principen, som också ingått i läroplansformuleringar, att 
skolan ska befrämja utvecklingen av varje elevs särpräglade hela personlighet 
förutsätter enligt Brunell 

att skolan känner och förstår de olika elevkulturerna, att den sätter värde på elevernas 
olikheter och samlade kunskaper från tidigare och att skolan utnyttjar både olikhe-
terna och förkunskaperna från tidigare som oumbärliga möjligheter att bygga upp ny 
kunskap i överensstämmelse med skolans utbildningsprogram. (Brunell 2002, 9) 

Kultursensibilitet innebär en kulturell kompetens hos läraren att förstå elevernas 
bakgrund och kultur, samt förstå hur denna påverkar elevernas sätt att lära sig, så 
att läraren kan anpassa undervisningen. Genom lyhördhet för kulturen skapas en 
ömsesidighet och delat ansvar i fostran av barnen, och utslagning av minoritets-
grupper kan förebyggas. (Ingalls m.fl. 2006.)  

6.2.5 Ansvarsmedvetenhet och etisk hållning 
I avsnittet om byskollärares praktiska yrkeskunnande (6.1) kom det fram att 
pliktkänsla och ansvarsmedvetenhet är en central drivkraft i lärarnas engage-
mang för att skapa optimala inlärningssituationer och -möjligheter för eleverna 
genom systematik och organisering av arbetet. I en åldersblandad grupp behövs 
en god planering, ”du kan inte komma som en hiphoppare framför eleverna”, 
säger Siv. Den etiska hållningen till arbetet tar sig också andra uttryck i lärarnas 
tänkande och handlande. Dan menar att det viktigaste i arbetet är att ”de där 
smågrejorna man gör dagligen går att spåra tillbaka till ett själens eller etikens 
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djup” och introducerar uttrycket ”människo-människa” som beteckning för 
någon som arbetar med människor utgående från en inre övertygelse. 

Dan: Det [viktigaste] är en… att det håller ihop så att säga, att också de där smågre-
jorna man gör dagligen går att spåra tillbaka till ett själens eller etikens djup – moral 
vet jag nu inte om, moralkakor bakar jag så sällan – att det liksom återspeglar en 
strävan till att vara en hyfsad människo-människa. 

I: Vad sa du, människo...? 

Dan: Människo-människa, en människo-människa är en... ja, du vet, homo-homo. 
[skratt]. Nä, en människa som arbetar med människor, som gör det egentligen av nå-
gon slags övertygelse, som jag tror finns hos mig, som jag tvivlar på rätt ofta nog om 
sanningen ska fram, men som jag försöker vara och försöker vara liksom ärligt också 
så där så att det bär ända ner i botten. Men, det betyder att jag ju är inne i en ständig 
lärandeprocess själv. Det märkte jag senast på måndag när jag hade religion och då 
råkade det komma upp Jesu bergspredikan, där han ju säger att det är ju ingen match 
att älska nån som älskar en tillbaka, men att du ska älska dina fiender. Och det var 
väldigt svårt att tala om, därför att före helgen så stal de min utombordare [utom-
bordsmotor] och jag var ju förbannad hela helgen, vet du, och hade jag hittat en 
lämplig tjuv som var något mindre än mig och möjlig att övermanna så hade jag 
spöat honom. Så jag berättade hela det här för klassen då, sa att ”så här är det för mig 
nu, längre än så här har jag inte kommit. Så ni ska inte tycka att livet är trist, ni har 
nog fullt upp att lära er om ni ska bli klara tills ni fyller hundra”. Ungefär så är det 
nog för mig. 

I: Hm. Ja. Det där var fint, ”människo-människa”, ja.  

Den etiska hållningen innebär en ödmjukhet inför livet, där lärare och elever 
båda är inne i en ömsesidig lärandeprocess. Detta kan förliknas med Deweys 
(1997) tankar om utbildning som växande och som en process som är värdefull i 
nuet. Skolans och undervisningens värde mäts i om den skapar en längtan efter 
fortsatt växande och ger verktyg för att tillfredsställa denna längtan. ”Lusten att 
lära av livet självt och göra livsvillkoren sådana att alla lär av livsprocessen är 
utbildningens främsta resultat” hävdar Dewey (1997, 89–90). Med utgångspunkt 
i tänkandet ”att leva är att växa” och ömsesidig respekt mellan barn och vuxen 
kan en meningsfull utbildning och livshållning byggas. Detta harmonierar med 
M. von Wrights (2000, 34) beskrivning av ”läraren med eleven”, i en gemensam 
utvecklingsprocess. Dan berättar vidare om sin hållning till växandet:   

Jag har tänkt på det där gamla uttrycket ”tomma tunnor skramlar mest” och det är ju 
ett negativt uttryck som vill framställa dumma människor som högröstade och i nega-
tivt skimmer, i negativ dager, i dålig dager. Men jag har tänkt det så här, att endast 
tomma tunnor kan bära en annans innehåll. Och genom att kanske inte fokusera på 
mig själv annat än ytligt /…/ att den egna inre utvecklingen överlåter jag på något 
sätt åt, åt det innehåll jag försöker bära. Att jaget är egentligen kanske en tom tunna 
som då får – vad ska man säga – utvecklas av sitt innehåll, eller nånting, jag vet inte, 
du har för svåra frågor. (Dan, tvålärarskola) 
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Dan uttrycker en ödmjukhet inför sitt eget uppdrag och inför livet. Andra lärare 
talar om samvetet, som en spegel för lärarens arbete. Samvetet nämns bl.a. i 
samband med frågor angående hur man orkar och räcker till som lärare: 

Jag skulle inte kunna tänka mig integrerad förskola utan skolgångsbiträde. Då skulle 
jag gå med dåligt samvete hela tiden, att man inte räcker till. (Susanne, tvålärarskola) 

När jag kommer hem sju–halv sju på kvällen och har kommit, farit hit till åtta, så då 
gör jag ingenting, jag drar gränsen. Och jag går ju nog med ett så här lite dåligt sam-
vete att jag är en dålig lärare, jag hinner inte förbereda mig för nästa dag, jag hinner 
inte städa efter mig för dagen som har varit, men jag måste ta det då att jag inte hin-
ner. Det kan komma någon annan dag när jag har kortare dag så då hinner jag, hinner 
jag bättre. (Stina, tvålärarskola) 

Det är väl nog att man ska vara så bra lärare som möjligt, man ska vara allt i allo … 
och att man vet när man kommer hem, eller när året är slut, att man har gjort, man 
har gjort det som man har velat, så att inte samvetet börjar börjar gnaga inte. (Bo, 
enlärarskola) 

Det är nog säkert som för alla, en sån här balansgång där, att ibland tycker man att 
man är för lite med [de egna] barnen och har dåligt samvete. Men jag tror att dom 
flesta mammorna som jobbar tänker så.  (Gabriella, tvålärarskola) 

Då man var yngre så gick jag nog gärna [på kurser], följde jag nog med vad som sa-
des och bjöds ut. Och man tyckte att man var skyldig att gå. Men i dag tycker jag nog 
att jag kan med förhållandevis gott samvete säga att det här intresserar mig inte. 
(Einar, tvålärarskola) 

Begreppet samvete används av lärarna på bildligt sätt, som en våg som ger utslag 
om allt inte är i balans. För en lärare som både är mitt i karriären och har små 
barn är det en konkret balansgång mellan hemmets krav och skolans krav. Det är 
också en balansgång mellan ett utifrån kommande krav på utveckling och lära-
rens upplevda inre behov av utveckling eller vila. Det som i andras ögon kan se 
ut som stagnation kan vara ett för läraren viktigt viloskede, menar Dan. De små 
skolorna kan betraktas som sårbara genom att skolornas pedagogiska utveckling 
sammanhänger med lärarnas yrkesskicklighet, ork och engagemang. Ansvaret 
för undervisningen vilar på få vuxna. De intervjuade lärarna menar ändå att det 
inte finns en större risk för läraren att stagnera i sin utveckling i en liten skola än 
i andra typer av skolor (se även 6.5.2, temat att veta när det är tid för vila).  

Det finns risk att stagnera överallt och hela tiden, men… det går inte, jag tror inte att 
stagnation går att söka i, liksom i skolans storlek eller placering eller så. Stagnation, 
det sker mellan öronen. Och allt som kallas stagnation, det är inte nödvändigtvis det, 
utan det kan vara ett viloskede. Vi stagnerar ju varje kväll [leende] mellan fem och 
åtta timmar, eller någonting sånt. (Dan, tvålärarskola) 

Lärarnas dilemma är att räcka till för de behov de ser och de krav de upplever. 
Den etiska hållningen till lärarskapet som uppdrag tar sig också uttryck i en 
önskan att ständigt orka utvecklas och i ett ansvar gentemot eleverna att ge dem 
det bästa, oavsett i vilken fas av karriären som läraren kommer att befinna sig. 
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”De sista eleverna man har, har ju lika stor rätt att få samma undervisning som 
de första, att du får inte tänka att ’äsch nu har jag så lite kvar, så nu ids jag inte 
sätta mig in i det där’” säger Siv (se längre citat, avsnitt 6.5.2). Att det verkligen 
handlar om att orka uttrycker också Gabriella: 

Gabriella: Jag hoppas ju att jag skulle höra till dom som i fortsättningen också vill 
liksom ta del av och förnya sig, och att man orkar göra det på det viset. 

I: Så det handlar om ork? 

Gabriella: Mm, jag tror det. Intresse och ork men, mm. Det är lite det här igen, att går 
jag in och undervisar som det ska stå i läroplanen att jag ska göra, eller gör jag det för 
att det ska gå fram till barnen? Och om det ska gå fram till barnen så kanske det krä-
ver att jag ändrar på mitt sätt att framföra det, tar andra aspekter med liksom. Att jag 
hoppas att jag fortsättningsvis vill kolla, att går det fram ända? Och på det viset också 
förnya mig. (Tvålärarskola) 

Gabriella ser barnens utveckling som det primära och som något som ska stimu-
lera läraren till att förnyas. Lärarens lyhördhet gentemot varje elevs individuella 
behov är något som hon önskar ska finnas kvar hos henne också i slutet av 
karriären. Gabriella åskådliggör med sitt uttalande ”går jag in och undervisar 
som det ska stå i läroplanen att jag ska göra, eller gör jag det för att det ska gå 
fram till barnen?” den moraliska dimension av lärarskapet som Noddings (2001) 
kallar omsorg. Omsorg innefattar lärarens strävan att själv utvecklas för att 
kunna möta elevernas behov så väl som möjligt. Att förnya sig som lärare är en 
plikt av omsorg om barnen. Omsorgen innefattar också valet mellan att följa 
riktlinjer som upplevs som abstrakta och inadekvata eller att anpassa undervis-
ningen till den unika situationen så att elevernas behov möts på bästa sätt. Petra 
berättar om hur viljan att lära sig nytt och nyfikenheten är en central drivkraft 
hos barnen, men att skolan med tiden riskerar att kväva denna, ifall måsten och 
krav blir det som styr arbetet och alla elever måste göra samma saker trots att de 
är olika. 

Man vill ju, vet du, lära sig nya saker,  
och håller man hela tiden på med sånt  
som eleverna redan kan och säger att 
”jo, vi ska göra det här, för att dels står det i boken och dels står det i läroplanen”,  
det blir liksom, det håller inte utgående från elevens synvinkel.  
 
Utan, det är kanske därför eleverna blir som dom blir också.  
För att vi i skolan –  
när dom kommer så är dom oftast ganska nyfikna och så här och vill lära sig  
och säger ”får vi inte ta läxa?”  
och så med åren så blir det bara ”nä måste man?” 
 
I och för sig kanske det är mycket annat också, att inte är det ju bara,  
inte beror det ju bara på en sak, men, en stor del tror jag kan vara det att man tror   
att alla elever ska jobba med samma bit, fast man är på väldigt olika nivåer.  
(Petra, enlärarskola) 
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Enligt Fullan och Hargreaves (1996) kan lärares omsorg innebära konflikter med 
andra legitima krav och förväntningar. I lärares arbete kan sådana situationer 
uppstå dagligen (jfr Rørvik 1991). I intervjuerna framkommer att även indrag-
ningshotet som ligger över de små skolorna skapar etiska dilemman för lärarna. 
Frågan om man som lärare passivt ska följa de samhälleliga kraven på inbespa-
ringar genom nedskärningar och skolindragningar eller om man ska utgå från 
vad som enligt den egna erfarenheten är bäst för barnen, blir en central inre fråga 
för lärare. För flera av lärarna verkar det vara en plikt att försvara det goda de ser 
i byskolan, av omsorg om barnen (jfr Noddings 2001). Samtidigt är det viktigt 
för lärarna att de upplever sig agera enligt ett givet mandat från eleverna, 
elevernas föräldrar och byn, och att de finner legitima handlingsmodeller som 
grundar sig på pedagogisk professionalitet, så att de inte missförstås och beskylls 
för att enbart försvara sina egna arbetsplatser (jfr Karlberg-Granlund 2004a). 

6.2.6 Behov av formella och informella stödnätverk 
Trots att de intervjuade lärarna arbetar i skolor med bara en eller två ordinarie 
lärare, är det få av dem som upplever att de är professionellt isolerade. Det beror 
dels på att de har ett utvecklat informellt stödnätverk där kontakter med andra 
lärare i andra skolor utgör ett stöd i arbetet och ger möjligheter till olika former 
av praktisk samverkan, dels på att arbetet i skolan sker som ett teamarbete med 
personalen som helhet, samt på att kontakterna med elevernas föräldrar och det 
övriga närsamhället fungerar (se tidigare avsnitt i detta kapitel). Maria samman-
fattar detta då jag frågar varifrån hon får stöd i arbetet:  

Det är nog dels, ja nå det är dels personalen här, med det menar jag då alla som finns 
på skolan och daghemmet. Och dels från de lärare som man känner och förstås då 
också från föräldrarna. (Maria, enlärarskola). 

Samtidigt betonar lärarna hur viktigt det är med olika former av professionellt 
stöd i arbetet. Speciellt för lärarna i enlärarskolor är det professionella samarbe-
tet med resurspersoner som skolkurator och speciallärare av stor betydelse. 
Lärarna Siv (citat i 6.2.1) och Petra upplevde att de i arbetet i enlärarskolan 
skulle ha behövt mer stöd i form av direkta diskussionsmöjligheter. 

Vet du att, att det är tungt att vara ensam, det är jättetungt på ett sätt, för att du har 
ingen att bolla det här dagliga med. /…/ En kurator är ju jätteviktig att diskutera med. 
Men det som jag inte tror på är att man till exempel varje månad har inbokat en tid, 
för det kan vara en månad då det går jättebra, men sen när det kommer då en sån här 
akut grej så vet man att det här kan jag inte diskutera förrän om tre veckor. Att just 
det här, att jag har svårt liksom att då få hjälp när jag behöver det. (Petra, enlärar-
skola) 

Att hantera ensamheten i arbetet i enlärarskolan är en utmaning för läraren. Om 
det uppstår problem i arbetet, eller frågor som läraren behöver professionellt 
stöd för att kunna lösa, är det viktigt att det formella stödnätverket fungerar. 
Exempelvis Bo berättar om hur han kan vända sig till specialläraren, skolhälso-
vårdaren och skolpsykologen om det behövs. För lärare som arbetar geografiskt 
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eller professionellt avskilt är det viktigt med fungerande samarbetsnätverk och 
strategier för vart en lärare kan vända sig för att få råd då frågor uppstår. 
Lärarens överordnade, bildningschefen, har en viktig roll som professionellt 
stöd. Lärarna betonar också betydelsen av att få komma på fortbildningskurser, 
få nya impulser och träffa andra lärare.91 För detta är tillgång till goda vikarier 
nödvändig. Maria åskådliggör detta (jfr avsnitt 6.1.1): 

Då jag har varit borta nu så har jag haft jättebra vikarie, så det är faktiskt bra. Men att 
av vikarien så krävs det ju också en hel del. /…/ Man vill ju att nånting ska hända 
medan man är borta, att inte de bara sitter här och gör ingenting. Ofta så har det varit 
förr så att hellre än att stanna hemma och då ge all den här informationen [till vika-
rien], så har jag farit hit i alla fall. Men att nu har jag insett att ska man överleva och 
orka så måste man sätta stopp nånstans, att det går ju inte. (Maria, enlärarskola) 

Den direkta uppmuntran i arbetet får lärarna främst från eleverna, genom att det 
är givande att se eleverna växa, utvecklas och lära sig. Den andra källan till upp-
muntran är elevernas föräldrar som utgör ett mycket viktigt stöd i lärarens 
arbete. ”Responsen från föräldrar betyder massor” säger Gabriella. 

Konklusion: Spänningsfält och balansgång inom yrkeskultur och yrkesidentitet 
Inom byskollärares yrkeskultur och yrkesidentitet har följande teman identi-
fierats (tabell 3). 
Tabell 3. Byskollärares yrkeskultur och yrkesidentitet 

 
Samverkan och kollegialitet trots isolering 
Teamarbete som verksamhetskultur 
Samarbete med lokalsamhället – skolan och byn i symbios 
Samarbetet mellan hem och skola som möjlighet 
Ansvarsmedvetenhet och etisk hållning 
Behov av formella och informella stödnätverk 

 

I den tidigare framställningen i avsnitt 6.1 synliggjordes spänningsfältet mellan 
frihet och ansvar, som tog sig uttryck i balansgång mellan systematik och orga-
nisering kontra frihet och flexibilitet. Också inom yrkeskulturen och yrkesidenti-
teten kan implicita spänningsfält och en strävan efter att finna balans identifie-
ras. Byskollärares yrkeskultur växer fram i spänningsfältet mellan ensamhet och 
                                                      
91 Att lärarna betonar vikten av stödnätverk och fortbildningsmöjligheter harmonierar 
med Atjonens m.fl. (2008) utvärdering enligt vilken svenskspråkiga lärare upplever 
behov av handledning, samarbete och fortbildning. 
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samverkan, isolering och kontaktskapande. Läraren i en liten skolenhet arbetar 
därtill i ett spänningsfält mellan beroendeskap och anpassning, samt mellan när-
het och distans. Skolans och lokalsamhällets litenhet kan medföra social äkthet, 
förtroende och pedagogisk stimulans, men å andra sidan kan litenheten innebära 
en kontroll som kan upplevas som en begränsning. Lärarens arbete karak-
täriseras av stort ansvar och autonomi, vilket kan innebära en belastning, ifall det 
inte finns fungerande formella stödnätverk och möjligheter till professionell 
utveckling. I det lilla kollegiet är varje individ viktig, och personalen som helhet 
inräknas i arbetsteamet. Skolans litenhet och närheten inom teamet fostrar lärar-
na till tolerans, i en samverkansprocess som liknar det Kvalsund (2004a) benäm-
ner olikhetens mekanism. Genom en etisk hållning och ansvarsmedvetenhet 
hanterar lärarna arbetets utmaningar. Att de små skolornas pedagogiska kvalitet 
och ekonomiska bärkraft ifrågasätts är betungande för läraren och kan antas på-
verka lärarens yrkesidentitet och självkänsla (jfr Kelchtermans 1996; Korpinen 
1998a). Den lilla skolan är sårbar genom att få vuxna har ansvaret för arbetet, 
men samtidigt kan denna sårbarhet vara skolans styrka, genom att läraren är 
medveten om sitt ansvar och också iklär sig det (jfr Kelchtermans 2005). Balans-
gången inom byskollärares yrkeskultur och yrkesidentitet sammanfattas i följan-
de tabell (tabell 4).   
Tabell 4. Balansgång inom byskollärares yrkeskultur och yrkesidentitet 
 

Spänningsfält och balansgång inom yrkeskultur och yrkesidentitet 

Ensamhet – Samverkan 
Autonomi – Kollegialitet 
Isolering – Kontaktskapande 

Beroendeskap – Anpassning 
Närhet – Distans 

Tolerans – Integritet 
Äkthet, förtroende, stimulans – Kontroll, begränsning 

Ansvar och autonomi – Behov av stödnätverk 
Sårbarhet – Styrka 

 
I samband med den beskrivna balansgången som ingår som en implicit ingre-
diens i byskollärares arbetsverklighet passar det att erinras om Lévi-Strauss 
uttryck: ”Varje kultur kan frigöra sin inneboende skaparkraft endast genom att 
finna den rätta balansen mellan isolering och kontakt med andra” (Hylland 
Eriksen 2000, 330). 
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6.3 Byskollärares pedagogiska tänkande 
I tidigare avsnitt framkom att många lärare använder begreppet ”system” för att 
beskriva sitt arbete i den åldersblandade elevgruppen. Det handlar om arbetssätt 
som formats och skapats utgående från de speciella betingelser som påverkar 
undervisningen i små byskolor (åldersblandning etc.). Läraren formar undervis-
ningen och undervisningskulturen inom det givna och av honom eller henne 
utforskade och formade handlingsutrymmet i samverkan med eleverna. Intervju-
frågorna angående vad som är viktigt i lärarens arbete, vad som är viktigt i 
relation till eleverna och vad läraren vill att eleverna ska bära med sig från by-
skolan (se intervjuguiden, bilaga 2A) är ägnade att appellera till lärarens 
pedagogiska tänkande och vara ett stöd för att medvetandegöra och tydliggöra 
lärarnas tankar om arbetets syften. Vid analysen utkristalliseras fem över-
gripande teman, som jag kallar att se barnet (6.3.1), att bejaka barnets unikhet 
(6.3.2), att följa barnet (6.3.3), att initiera och motivera lärande (6.3.4) och att ge 
en god grund för livet (6.3.5). Dessa teman är invävda i varandra, liksom lärares 
dagliga arbete och tänkandet om detta också är sammanvävt och innehåller flera 
dimensioner.  

6.3.1 Att se barnet 
Jag tycker det är viktigt att varje elev blir sedd varje dag. Och det har jag ju förstås 
möjlighet till i en sån här liten skola. /.../ (Susanne, tvålärarskola) 

Att se barnet innefattar tankar om att se och möta barnets behov, ge barnet 
utrymme att växa, se barnet i sitt sammanhang och se att barnet mår bra. Att se 
barnet anknyter till ett holistiskt synsätt. 

Att se och möta barnets behov 
Jag frågar läraren Petra i enlärarskolan vad som är det viktigaste eleverna kan få 
med sig från byskolan inför framtiden. Hon svarar: 

Åh, djupt!  
Usch, vad svår fråga,  
men det första som poppar upp 
– det är väl det man ska ta när man får en sån här fråga – 
är att 
i en sån här liten grupp 
så hinner du se eleven på ett annat sätt  
än vad du hinner liksom se 
i en större [grupp], i ett större sammanhang. 

Och jag vill ju tro 
att det är så att jag har en bättre möjlighet 
att både se eleven 
och jobba med eleven 
och få dem – 
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fånga upp dem där dom är, 
när det är en liten grupp. 

Och det är det som jag tror att dom har med sig sen, 
för att  
har du en möjlighet att jobba på det sättet de första åren i skolan 
så får du en jättestabil grund 
och på den då kan du jobba vidare 
och sen är det inte så farligt om det kommer ett litet ras så småningom lite högre upp 
och man får, vet du, backa lite, 
därför att då har man grunden ändå 
och man är trygg i den 
och man vet att ”det här kan jag” 
och ”jag behöver liksom inte, börja helt från början”. 

Så det hoppas jag att dom här eleverna som har jobbat i en mindre skola har. 
Alltså tryggheten och tron på sig själva, att dom kan. 
Dom har säkert en massa annat med sig också. 
Vad svårt! Du får inte ta så svåra frågor [skratt]. (Petra, enlärarskola) 

Petras beskrivning fungerar som ett ingångscitat till de fem temaområdena, efter-
som citatet innefattar flera olika dimensioner av byskollärarnas pedagogiska 
tänkande. Petra beskriver en strävan att ge barnet en stabil grund som ger bär-
kraft både inför fortsatta studier och inför livet (jfr 6.3.5). Det handlar om att ge 
barnet just den hjälp det behöver för att komma vidare. ”I en sån här liten grupp 
så hinner du se eleven på ett annat sätt” säger Petra. Hennes tänkande är relaterat 
till de möjligheter som en liten grupp erbjuder läraren att se och möta varje elevs 
individuella behov och potential, samt skapa möjligheter för eleven att få en 
trygg identitet och självkänsla. Petras intentioner harmonierar med de möjlighe-
ter ramarna ger. Petra relaterar till sin tidigare erfarenhet av att arbeta i större 
skolor då hon reflekterar kring möjligheterna att i det lilla sammanhanget bättre 
”fånga upp [eleverna] där dom är” och bygga vidare från detta, så att grunden 
blir god. Det handlar om att nå eleverna inom deras zon för proximal utveckling 
(Vygotsky 1978). Också Siv, som likaså arbetar i en enlärarskola, åberopar 
vikten av att ”jag når eleven på den nivå där han är och kan starta där”, samtidigt 
som hon dessutom har möjlighet att följa samma barns utveckling en lång tid. 
Även Bell och Sigsworth (1987, 157) poängterar att lärarens möjlighet att lära 
känna den enskilde eleven är en av den lilla skolans starka sidor:  

It is this opportunity to know the child more intimately, to know his interests and 
particular abilities as well as his problems, and to know them in context far broader 
than the individual classroom, that commends such schools to many parents. It is this 
that they have in mind when they speak of ‘individual attention’ or their child’s 
‘sense of security’. (Bell & Sigsworth 1987, 157). 

Bell och Sigsworth menar därtill att det är just detta som föräldrar åsyftar då den 
försvarar t.ex. en indragningshotad liten skola (jfr kapitel 7). Det handlar om 
byskolans möjligheter till proximala relationer och holistiska förhållningssätt (jfr 
Bronfenbrenner & Morris 1998; se vidare 6.4). 
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Att ge barnet ett tryggt utrymme att växa 
Om man i skolan orkar vara den där stabila trygga grunden så är det bra,  
för nu behövs det om någonsin. (Siv, enlärarskola) 

Flera lärare betonar grundtrygghetens betydelse för att barn ska kunna lära sig. 
Grundtryggheten byggs i relationer och är grunden för att både inhämta bas-
kunskaper och utvidga dem. Susanne beskriver det viktiga i arbetet så här: 

För det första så tror jag att eleven ska vara trygg  
för att man överhuvudtaget ska kunna undervisa och lära ut någonting.  

Och det här samarbetet elever och lärare [det är viktigt].  
Och att vi får pröva på olika inlärningssätt,  
 att man inte… det är väl få som håller på kanske med korvstoppning mera,  
att det här att läraren handleder eleverna,  
att man upplever saker tillsammans.  
Men just det här  
att man ser att eleven trivs,  
vågar ta till sig kunskap, öka kunskap  
och det här är viktigt.  

Jag arbetar ju nu mycket med unga elever i ettan-tvåan  
och där går ju mycket tid åt att lära dem läsa, skriva och räkna.  
Det här riktigt traditionella, det är viktigt.  
För att man sen ska kunna också ta in den här kunskapen 
 i högre årskurser där det krävs att man ska kunna det här.  

Men jag märker bara med dom här små  
att om inte allting är bra  
så fungerar inte tillvaron i skolan.  
Om det händer någonting på rasten och vi inte reder ut det,  
så då går nog den lektionen nog till [det].  
Det fungerar inte [annars].  
Så man måste ta sig den här tiden att lugna ner  
och ”nu reder vi ut det här”  
och sen är allt bra igen och då fortsätter vi.  
 (Susanne, tvålärarskola) 

I tryggheten ingår för det första relationerna både mellan lärare och elev, och 
mellan eleverna. Noddings (2001, 103) beskriver en lärare med omsorg som en 
som återkommande kan skapa förtroendefulla relationer, men tillägger att under-
visningskontexten, ”the setting”, gör det mer eller mindre sannolikt att läraren 
klarar av att skapa sådana förtroendefulla relationer. Samtalet är enligt Noddings 
en av grunderna för goda relationer. Att man upplever saker tillsammans och 
också utreder gemensamma angelägenheter och problem tillsammans, är enligt 
Susanne en grund för tryggheten. Skolan blir en gemenskap där man bryr sig och 
har tid att finna gemensamma riktlinjer för samverkan. Det är frågan om både ett 
socialt och ett individuellt lärande. Susanne synliggör de kontextuella möjlig-
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heter hon upplever sig ha att ge eleven tid och rum, och beskriver vad hon menar 
med att se eleven: 

Jag tycker det är viktigt att varje elev blir sedd varje dag. Och det har jag ju förstås 
möjlighet till i en sån här liten skola. Att jag faktiskt talar till varje elev varenda dag, 
jag tittar eleven i ögonen. Kanske sitter bredvid varje elev en liten stund i någon 
undervisningssituation och så vidare. Också eleven får uttrycka både det här... sina 
känslor och det här också att man, dom här kunskapsdiskussionerna som vi har, att 
dom får berätta vad dom kan och vet om olika saker och ting. Just det här att dom blir 
sedda och hörda. För att, jag tror många gånger i dag så hinner inte vuxna människor, 
inte ens föräldrarna med sina barn. (Susanne, tvålärarskola) 

I tryggheten ingår för det andra att finna den pedagogiska balansen och möjlig-
heten i relation till varje elev, så att eleven vågar anta inlärningsutmaningar (jfr 
Sigsworth 1992). Det är viktigt ”att man ser att eleven trivs, vågar ta till sig kun-
skap, öka kunskap”, säger Susanne. Lärarens arbete är en balansgång mellan att 
å ena sidan skapa ett tryggt utrymme för barnen att växa och att å andra sidan 
utmana barnen inom deras zon för proximal utveckling. Pia berättar om hur hon 
vill ”utmana barnen” och ”sporra dem att göra mera”, vilket är möjligt eftersom 
hon känner sina elever (se vidare avsnitt 6.3.4 Att initiera och motivera lärande). 
Andra lärare berättar om att olikheten blir en naturlig och accepterad ingrediens i 
samvaron (se 6.3.2 Att bejaka barnets unikhet).  
Tryggheten innefattar för det tredje att eleven får en god och stabil grund ifråga 
om baskunskaperna, som håller att bygga vidare från (se vidare 6.3.5 Att ge en 
god grund för livet). Baskunskaperna är viktiga ”för att man sen ska kunna också 
ta in den här kunskapen i högre årskurser, där det krävs att man ska kunna det 
här”, säger Susanne. 

Att se barnet i sitt sammanhang 
I begreppet trygghet ingår som nämnts både kontakten mellan läraren och 
eleven, och kontakten mellan eleverna. En ytterligare aspekt av tryggheten är att 
se barnet som en helhet i sitt personliga sammanhang: 

I: Vad är det viktigaste eleverna kan få med sig från byskolan inför framtiden? 

Pia: Den här tryggheten, kontakten till andra elever och vuxna. Ja. Liksom vi ser var-
andra i ögonen, vi säger hej när vi träffas, vi liksom… ja. 

I: Vad är det viktigaste för dig i förhållande till dina elever? 

Pia: Hmm… Nog att dom ska känna sig trygga och känna att dom har ett förtroende 
för läraren. Jag menar, när man ser att ett barn ser bekymrat ut, och det finns svåra 
saker också bakom, så jag säger ju aldrig ”jag vet att det är si och så hemma” eller så, 
men liksom – nå, jag har nog sagt det också någon gång – men liksom det här att när 
en unge kommer med lite röda ögon så vet jag liksom, hon ska inte behöva förklara 
det för mig, eller han behöver aldrig förklara det, men jag vill att dom ska känna det 
där, att dom kan vara trygga. (Tvålärarskola) 
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I Pias tänkande ingår ett holistiskt synsätt på eleven, som ett vem, en individ i 
sitt unika sammanhang (jfr 6.4.1). Byskolans kontext gör att det finns en god 
grundförutsättning för goda kontakter mellan både elever och personal, alla är 
”någon” för varandra och blir sedda.  

Att se att barnet mår bra  
Att se barnet innefattar att se barnets välmående på ett holistiskt sätt, så att 
läraren inte bara ser till elevens kunnande, utan också tänker på hur eleven mår. 
Enligt Siv utgår allt från detta:  

Det är nog viktigast för mig att se att eleven mår bra. Det tycker jag är det allra vikti-
gaste. Om jag ser att någon elev mår dåligt, så mår ju också läraren sist och slutligen 
dåligt (Siv, enlärarskola) 

I Sivs erfarenhet av arbetet i enlärarskolan ingår kontinuiteten i kontakten mellan 
lärare och elev som en positiv möjlighet som befrämjar elevens långsiktiga och 
holistiska växande (se vidare avsnitt 6.3.3 Att följa barnet). Också Petra och 
Gabriella betonar hur viktigt det är att barnet mår bra:  

Det viktigaste är, det är att jag ser att eleverna mår bra, det känns liksom att det är A 
och O i mitt jobb. Att är det så att eleverna mår dåligt eller känner liksom att ”det här 
är inte roligt” och ”det här går inte”, så tror jag inte att dom kan lära sig heller. Men 
när man ser liksom att eleverna blomstrar och mår bra och lär sig och mår gott, så 
mår jag också bra som lärare. Att det tycker jag är jätteviktigt. Och sen förstås är det 
ju viktigt att man själv mår bra också. (Petra, enlärarskola) 

Nog upplever jag att det viktigaste ändå är det, att se att den här – man har stora 
visioner och intentioner om att lära också, att faktiskt lära – men sedan ser man i 
verkligheten också att det finns barn som det där lärandet kanske inte är det vikti-
gaste för, utan det viktigaste är att barnet ska må bra. Att den aspekten kanske har 
framträtt lite mera, det att det är viktigt att barnen skulle bli stabila. Och att de skulle 
klara – för jag anser att först när ett barn är lugnt, stabilt så klarar det av att ta till sig 
också det vad det – inlärningen. Så, det är nog ett sånt här, hur ska jag säga, ett mel-
lanting mellan att få alla med egentligen i klassen, det är det som känns viktigt, att få 
alla med i inlärningen. För det är först när jag känner att alla är med, som jag vet att 
budskapet går fram till barnen. Det är nog intressant, speciellt när man märker att den 
grejen lyckades, att på det viset lyckades jag få med den här eleven. Så det ger lik-
som ett otroligt lyft för undervisningen, att då känner man att nu, nu är alla med. /…/ 
(Gabriella, tvålärarskola) 

6.3.2 Att bejaka barnets unikhet 
Gabriellas svar på frågan vad som är viktigt i hennes arbete tydliggör hennes 
inre resonemang kring frågor som berör mål, innehåll, arbetssätt, ramar och 
arbetets fokus, men hennes reflektioner tydliggör också en ytterligare aspekt – 
frågan om vad som är meningsfullt för eleverna (jfr citatet ovan, 6.3.1). Hon 
menar att hon med tiden utvecklats som lärare, så att hon nu bättre kan fokusera 
på den enskilde eleven, i stället för på lärostoffet:  
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/…/ Att visserligen har jag skött min plikt genom att stå framför klassen och under-
visa i ämnet enligt läroplanen, men nu är det ju inte fråga om kvantiteten av det vad 
jag lär ut, utan det är ju kvaliteten som fastnar hos eleven. Att det är mera den sidan 
som jag tänker på, att ”vad är det egentligen dom har i behåll av den undervisning jag 
ger?” Att det... man vänder liksom lite på kakan. Att ”det är för dom jag undervisar”, 
mer än att ”nu står jag och håller min lektion”. Man tänker allt mera på följderna av 
undervisningen. Och det har nog vuxit fram vart efter, tycker jag. (Gabriella, tvålä-
rarskola) 

Gabriella har eleven i centrum. Det är inte lärarens eget projekt att undervisa 
som är viktigt, utan det viktiga är att få alla elever med, oavsett deras olikheter 
och olika mognadsnivå. Det finns enligt Solstad (2003) en skillnad mellan om 
likvärdighet innebär att alla ska behandlas lika eller om likvärdighet innebär att 
behandla alla olika efter deras särskilda behov. I lärarnas beskrivningar av och 
berättelser om sitt arbete ingår detta att möta olikheten. Att möta elevernas olik-
het, individualitet och unikhet innebär en utmaning, samtidigt som elevernas 
olikhet utgör en grundläggande del av läraryrkets fascination: 

Jag måste hela tiden liksom söka dom här vägarna att ”vad är den här elevens starka 
sida?”. Jag vet att flera av dem har väldigt starkt synminne och någon elev har 
väldigt starkt hörselminne, så då måste jag liksom kunna kombinera det här. Att, att 
ibland så berättar jag och för nån elev då berättar jag väldigt mycket, medan en annan 
anknyter väldigt mycket till bilder därför att man lär sig det man har sett, och så 
kommer man ihåg på ett annat sätt. Och just det här – det är kanske det som man har 
möjligheten mera när man har så här få elever att verkligen försöka hitta dom här 
starka sidorna hos eleven, att vad, hur ska vi göra det här, för att det ska funka. 
(Petra, enlärarskola)  

Enligt Petra finns det i en liten åldersblandad elevgrupp en god möjlighet för 
läraren att lära känna varje elev, både elevens starka sidor och svaga sidor (jfr 
Maria, 6.3.3). Genom detta kan läraren lära sig att möta varje elev där han eller 
hon befinner sig just nu (jfr Vygotsky 1978; 1999) och ge rätta redskap och 
vägledning för eleven att gå framåt. ”Vad, hur ska vi göra det här för att det ska 
funka” säger Petra. Den didaktiska vad-, hur- och varför-frågan möter vem-
frågan. En tolkning av jämlik undervisning är att man möter elevernas olikhet 
genom att undervisa dem på olika sätt. I Petras illustration av sitt arbete kan det 
att bemöta eleverna rättvist (jfr Solstad 2003) tolkas som att bemöta dem olika 
utgående från deras förutsättningar, begåvning och inlärningsstil, vilket hon 
anser sig ha bättre förutsättningar för att göra i en liten grupp. Elevernas olika 
nivå och kapacitet innebär en utmaning för läraren, som behöver kunna skapa 
utmaning för alla, också för de allra snabbaste och längst hunna, på deras unika 
nivå, hävdar Pia i tvålärarskolan (jfr Brunell 1998): 

Sen gäller det ju att hänga med så att man vet vad dom här snabbaste eleverna sysslar 
med, så att dom inte känner att det är tråkigt. Och det tycker jag att är jätteviktigt. Jag 
tycker vi har en ganska bra, fast det är svårt med det här med speciella behov för att 
dom är så olika, men jag tycker att det fungerar ganska bra. Så att jag behöver också 
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liksom lägga ner tankar på dom här snabba, så att det ska kännas motiverande [för 
dem]. (Pia, tvålärarskola) 

De lärare som har erfarenheter av att ha arbetat både i större skolor och i mindre 
poängterar att det är lättare att individualisera i en mindre grupp, trots att ele-
verna är i olika åldrar i gruppen. Gabriella beskriver detta och lägger dessutom 
betoning på gemenskapsaspekten genom att hon talar om sig själv och den 
åldersblandade elevgruppen i vi-form, innan hon övergår till lärarperspektivet 
(jfr avsnitt 6.1.3 Att fostras in i en särskild skolkultur): 

För här så känner vi alla varandra så väl och vi är olika åldrar i klassen, det är väldigt 
normalt att man ska vara olika på olika nivåer i och med åldersskillnaden redan. Och 
fastän det då finns barn på ens egen årskurs som inte presterar samma sak som jag 
själv, så är det okej det också. Det liksom lyser inte ut. Om jag tänker att jag skulle 
ha en grupp med 28 barn på årskurs fyra så då blir det mer markant att vilka av de här 
28 följer inte med resten av undervisningen. Nu så är det väldigt tillåtet och väldigt 
normalt att de är olika. (Gabriella, tvålärarskola) 

Gabriella klär också i ord den utmaning och svårighet som individualiseringen 
innebär. Hennes strategi är att tänka ”vi är alla olika” och ”på vilket sätt ska jag 
hjälpa den här olikheten?”: 

Jag tycker att jag kommer ganska långt med att på sätt och vis acceptera att vi alla är 
olika. Det hjälper mig då jag tycker att det är jobbigt med någon elev, så hjälper det 
mig att återgå till den tanken, att ”vi är olika, men på vilket sätt ska jag hjälpa den här 
olikheten?” Det är kanske det, och ibland blir man ju frustrerad, inte kan man ju 
frångå det. Men det hjälper mig då jag tänker att ”igen en påminnelse, vi är inte alla 
lika.” (Gabriella, tvålärarskola) 

Sigsworth (1992, 108) anför att en stödjande atmosfär av acceptans gynnar 
elevers inlärning speciellt i ämnen som innebär ”mentalt risktagande”. En 
stödjande atmosfär gör att eleverna vågar anta inlärningens utmaningar, de vågar 
”pröva sina vingar” och kasta sig ut i det nya och relativt okända, vågar uttrycka 
sig och behöver inte vara rädda för att göra bort sig. 

6.3.3 Att följa barnet 
Att följa barnet innebär en process i nuet, som har koppling till framtiden. 
Tanken om att följa barnet bygger på de tidigare nämnda intentionerna att se 
barnet genom att se och möta barnets behov, skapa ett tryggt utrymme att växa 
och se barnet i sitt sammanhang, samt bejaka barnets unikhet, men betonar tids-
dimensionen mer. Inom temat inryms tankar om att uppmuntra barnets potential 
och att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer. Att lärare i en- och två-
lärarskolor har en långtidskontakt med sina elever berikar arbetet och ger peda-
gogiska möjligheter, men det innebär också ett stort ansvar. 
Maria och Marianne beskriver hur de kan följa barnen och lära känna dem under 
en lång tid, dels genom att skolan fungerar som ett resurscentrum med andra 
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funktioner än skola, dels genom att läraren undervisar eleverna under hela 
lågstadietiden: 

Då har man ju hela tiden kontakten med dagisbarnen, att ofta från det de är tre år så 
ser du dem varje dag. Att sen då de kommer över till skolan så är inte klyftan så stor. 
(Maria, enlärarskola) 

Ja och så har jag ju då ännu dem i femman-sexan i handarbete, engelska och musik. 
Och jumppa [gymnastik] delar vi [läraren och kollegan] ju på, så att, så jag känner ju 
dem hela tiden eller har kontakt med dem ska vi säga, hela tiden (Marianne, tvålärar-
skola). 

Att uppmuntra barnets potential  
Maria betonar både baskunskaper och barnens hela utveckling som individer (se 
6.3.5). Då hon beskriver hur hon arbetar för att nå dessa mål, sammankopplar 
hon de pedagogiska möjligheterna med strukturen, den lilla gruppen. Här återges 
ett längre utdrag ur vårt samtal:  

I: Tror du att du har andra förutsättningar att ge dom eller vara med och hjälpa dom 
att få det här i en sån här grupp? 

Maria: Ja! Att om man jämför [med], säg nu en elev i en klass där du har 20 elever, 
så att lärarna tänker säkert det samma, men att ha den här tiden. Att jag tycker att jag 
känner mina elever ganska så bra och kan då visa dem själva på sånt som de kanske 
inte upptäcker, att ”det här klarar du bra”, ”det här är du bra på”, ”det här är nånting 
som du kan göra mera av”. Och att jag har den här möjligheten att om de är intres-
serade av nånting så kan jag hjälpa dem vidare.  

I: Att du lär känna dina elever då? 

Maria: Jag lär känna mina elever, tycker jag, väldigt bra. 

I: För du har dem ända från ettan till sexan?  

Maria: Oftast ända från ettan till sexan. /…/ Och så kommer åttorna och niorna ofta 
och pryar [på praktisk arbetsorientering]. Att den där kontakten finns då med, i fort-
sättningen också. Att lite grann att, vad de än är intresserade av att man lite grann då 
puffar på. 

I: Mm, du nämnde då att dom behöver få den här grundtryggheten och lära sig vem 
dom är. Har du något konkret så här – hur gör du? [Skratt] 

Maria: [Skratt] Nå som nu en av mina elever, så då vi började, började året nu med 
teckningen, så kommer [eleven] från en familj där de är mycket duktiga tecknare. 
/…/ Och [eleven] hade då den där bilden av sig själv att ”jag kan inte teckna, inte lika 
bra som dom”, så då hade han/hon lite grann gett upp. Men att då säga åt [eleven] då 
han/hon har gjort nånting bra – alltså att faktiskt då vänta tills [eleven] har gjort 
nånting bra – och säga vad är det som är bra med just det här och lite grann då visa 
på, inte liksom betona det då att ”ah, nu är du lika duktig som dina syskon”, utan att 
”ja, det här har du gjort bra”. Och sen då också se att [eleven] är jättebra på friskriv-
ning. Att då välja ut och säga ”ja, men det här är intressant, det här har du skrivit 
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bra”. Och likadant då lite grann att visa åt de andra ”se nu vad han/hon har åstadkom-
mit”. Och försöka få den där fördelningen då så att alla får den där uppmärksamheten 
och det behöver ju inte vara mycket. /…/ Att lite grann att vad de än är intresserade 
av, att man lite grann då puffar på. Och just det, ja, att liksom vänta på, vänta på dem, 
att de får jobba i egen takt och så lite grann då säga till. För alla har ju nån stark sida. 
Och problemet är ju då bara att man inte ska gå över styr, så att de tror att ”jag kan 
bara en sak och det är att teckna”. Det ska ju vara med måtta också. (Maria, enlärar-
skola) 

Maria beskriver hur hon individualiserar undervisningen och kan hjälpa varje 
elev fram till självkännedom och sund självkänsla. Maria har eleven i centrum 
och har elevens intressen och begåvning som utgångspunkt för hur hon hand-
leder eleven vidare och hjälper eleven att växa och utvecklas. En enlärarskolas 
ramar inbegriper en kontinuitet i kontakten mellan lärare och elev, som gör att 
läraren lär känna eleven mycket bra. Tiden utgör en ram som i lärarens pedago-
giska och systematiska arbete kan gynna elevens helhetsutveckling. Elevgruppen 
är tillräckligt liten för att läraren ska kunna stödja varje elev individuellt. Lipp-
mann anför att de människor som betyder mest för oss är sådana som känner oss 
som personer, inte bara som en i en grupp: 

In a circle of friends, and in relation to close associates or competitors, there is no 
shortcut through, and no substitute for, an individualized understanding. Those whom 
we love and admire most are the men and women whose consciousness is peopled 
thickly with persons rather than with types, who know us rather than the classifica-
tion into which we might fit. (Lippmann 1966, 59) 

Om en lärare inte har möjligheter att se den enskilda eleven som en individ, 
finns det en risk för att läraren kanske aldrig hinner se barnet bakom rollen (jfr 
Lippmann 1966; se avsnitt 3.3.1). Det som läraren Maria i enlärarskolan tydligt 
uttrycker är att hon upplever att hon har tid, hon hinner se varje barn och hinner 
lära känna alla barn som individer. Detta gör att hon också upplever sig ha 
möjligheter att stödja deras utveckling, ”vänta på dem” och ”hjälpa dem vidare”, 
genom att uppmuntra deras starka sidor och hjälpa dem med det som är svårt. 
Siv och Petra, som också arbetar i enlärarskolor, talar även de om att vänta på 
eleverna eller ”vänta in dem”. ”Man ska liksom vänta in och jobba mycket extra 
och så här för att komma vidare. Jag måste hela tiden söka dom här vägarna, att 
vad är den här elevens starka sida” säger Petra. Siv å sin sida säger:  

Jag behöver inte stressa och tänka att nästa år kommer en annan lärare som tar vid, 
att nu måste du kunna det här, utan jag kan vänta in dem och ett tu tre så svänger 
bladet. (Siv, enlärarskola)  

Petra anpassar undervisningen efter elevernas inlärningsstilar och styrkor (se 
citat i 6.3.2). Hon menar att hon har den ”möjligheten mera när man har så här få 
elever att verkligen försöka hitta dom här starka sidorna hos eleven”. Lärarnas 
beskrivningar av att vänta in elevernas individuella tid för utveckling kan förlik-
nas vid tänkandet inom det traditionella jordbruket och i trädgårdsodlingen, där 
olika växter behöver få såväl olika tid och utrymme att växa, som rätt näring och 
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omvårdnad, och där frukter inte kan forceras fram. Pia använder skogens träd 
som liknelse för hur barn växer i olika takt även inom olika ämnen (se avsnitt 
6.3.5). Även Comenius beskriver barns olika förutsättningar och menar att lära-
ren behöver kunna möta dessa på rätt sätt. De barn som är vetgiriga behöver 
läraren bara ”erbjuda vishetens näring”, men ”måste se till att de inte växer för 
snabbt i höjden och i förtid förlorar sin styrka” (Claesson 2002, 17). Stina beto-
nar barnets ”inre växande”, barnets självkänsla och att läraren ska ”se möjlig-
heterna med ett barn”, vilket kan förliknas vid det som M. von Wright (2000) 
kallar att lyssna till vem barnet är och antecipera vem barnet kan bli.  

Det finns många viktiga saker, men den allra viktigaste saken det är att man låter 
barnet växa och utvecklas alltså optimalt, att man ser möjligheterna med ett barn och 
ger dem den här självkänslan, att ”jag duger som jag är”, att jag ser barnet, ser hur 
det mår och att... liksom den här inre växten med barnet, det är det tycker jag är det 
viktigaste. Sen förstås att ge baskunskaper, de kunskaper som de behöver för att gå 
vidare och sen tycker jag att en tredje sak det är det att – som har varit en sån här 
käpphäst – att det skall vara roligt att lära sig, det skall vara roligt att gå i skolan, och 
att få skapa en sån miljö att det är roligt, att vi gör kul saker. (Stina, tvålärarskola) 

Det viktigaste i arbetet är enligt Stina att barnet får växa och utvecklas optimalt, 
i vilket hon inräknar att barnet ska få känna att ”jag duger som jag är”. Samtidigt 
ser hon baskunskaperna som något självklart, som redskap med vars hjälp barnet 
kan gå vidare. De öppnar en väg framåt. Baskunskaperna är centrala, men inte 
huvudsaken. Barnet är huvudsaken. Därtill finns i Stinas tänkande en syn på sko-
lan som en miljö som lärare och elever utvecklar gemensamt, där ”vi gör kul 
saker”. Också Pia talar om att ”det ska vara roligt att gå i skola”. Dan talar om 
lusten att lära och säger ”ur lust ska människan leva”. Flera av lärarna betonar 
lärandets glädje och hur viktigt det är att bevara barnens naturliga nyfikenhet (jfr 
Korpinen 2007, se vidare avsnitt 6.3.4).  
Siv menar att hon har speciella möjligheter att följa eleverna under en lång tid, 
inte bara i årskurserna 1–6, utan också efter att eleverna lämnat grundutbild-
ningen bakom sig. Skolans litenhet och koppling till det lokala sammanhanget 
gynnar kontinuiteten i kontakten mellan lärare och elever. Enligt Siv finns det 
också en koppling mellan skolan och lokalsamhällets kontinuitet, genom den 
sociala gemenskap som utvecklas i skolan. Skolan har bidragit till att eleverna 
har fått en ”gemenskapskänsla” och ”vill bosätta sig här i byn”. Då jag frågar Siv 
vad som är det viktigaste eleverna kan få med sig från byskolan inför framtiden, 
delger hon mig erfarenheter från en lång lärarkarriär:  

De har fått den där gemenskapskänslan, så att de sen också vill bosätta sig, kanske 
här i byn till och med, för det är många av mina vuxna pojkar, som jag brukar kalla 
dem, som har blivit egna företagare här i byn, kommit tillbaka och startat bolag eller 
företag eller blivit jordbrukare eller – jag har ju flera som, jag har ju, det är ju andra 
varvet jag är på nu, det finns ju barnbarn, då jag har varit så länge, så att jag har ju 
sett var de har hamnat de här. (Siv, enlärarskola) 
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Att följa eleven, se hur det går för honom eller henne och att få möta eleven på 
nytt som vuxen, är för lärare en källa till uppmuntran. I Lorties (1975) studie 
berättar många lärare om den stolthet de känner då forna elever är framgångs-
rika. Sivs berättelse åskådliggör inte bara denna stolthet, utan också den lång-
siktiga bärkraft som skolan i byn gett lokalsamhället, genom att många av dess 
unga återvänt. Siv beskriver gemenskapskänslan och tillhörigheten som ett mål i 
hennes arbete. Att hon har fått se hur hennes elever utvecklats som vuxna ger 
henne en känsla av meningsfullhet i arbetet. Elevernas liv berättar om värdet av 
hennes arbete och blir ett slags ”facit” för henne (se också individuella lärar-
berättelser, bilaga 4; jfr 6.2.3). 

När jag träffar de här äldre som kommer tillbaka till skolan och inte nu är så här att 
de hyser nåt större agg eller nånting, utan de vill diskutera och de vill prata och de 
kommer gärna på prao [praktisk arbetsorientering som ordnas i de högre årskur-
serna], så tycker jag det är, det är ju ett, känns som om det skulle ha varit ändå 
meningsfullt på något vis. (Siv, enlärarskola) 

Att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer 
Att samma lärare har hand om eleverna under en lång tid är å ena sidan en peda-
gogisk utmaning för läraren, men ger å andra sidan en kontinuitet och stabilitet i 
lärare–elevrelationen. Läraren och eleverna känner varandra. Detta ger utrymme 
för en för individens utveckling betydelsefull relation, en s.k. proximal process 
(Bronfenbrenner & Morris 1998). En god pedagogisk relation karaktäriseras av 
att den är utvecklingsbefrämjande och kontinuerlig, samt präglas av långsiktigt 
tänkande. Läraren ser eleven i nuet, men ser också vart eleven kan komma och 
arbetar i den riktningen (jfr M. von Wright 2000). Bronfenbrenner och Morris 
(1998, 997) kallar för barnets utveckling betydelsefulla personer för signifikanta 
andra (significant others).  
Att bygga förtroendefulla och långsiktiga pedagogiska relationer handlar inte 
bara om relationen mellan läraren och eleven, utan också om samhörigheten och 
omhändertagandet mellan eleverna (jfr avsnitt 3.3). Eleverna stöder ömsesidigt 
varandras utveckling. Barnen ”lär sig ta hand om varann kanske på ett annat 
sätt”, säger Siv i enlärarskolan. Tommy betonar goda relationer, förtroendet mel-
lan lärare och elever och mellan eleverna, parallellt med att eleverna lär sig ta 
ansvar för sitt lärande och gör framsteg, d.v.s. både gemenskapen och elevernas 
individuella utveckling: 

Tommy: Det viktigaste så tycker jag nog är att man kan respektera varandra och att 
dom kan lita på mig och jag kan lita på dom. Och sen ett sånt där avslappnat förhål-
lande till varandra, tycker jag är viktigt.  

I: Jag hoppar lite över en fråga, jag har en här före, att vad är det viktigaste för dig i 
ditt arbete som lärare? 
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Tommy: Nå, att jag... till att börja med att jag trivs där jag jobbar, det är ju viktigt för 
mig själv. Och sen då att det här... jag vill nog att eleverna ska nå resultat också, se 
att det går framåt. Det upplever jag nog som viktigt. Att man inte bara såsar på. 

I: Vad är det viktigaste eleverna kan få med sig från byskolan inför framtiden? 

Tommy: Jag tror nog just mycket med det här att dom kan... dom får ganska mycket 
ansvar här. Att dom måste klara sig ganska långt själva, i vissa övningar i alla fall. Så 
dom blir nog vana så här att jobba individuellt och ta reda på ur både uppslagsverk 
och lite överallt. Och det tycker jag dom är duktiga på. Och sen den här gemenska-
pen, att ta hand om varann. Det är kanske dom viktigaste sakerna.  (Tommy, enlärar-
skola) 

Om inte relationerna fungerar väl mellan lärare och elev, mellan eleverna, eller 
inom personalen, kan det uppstå svårigheter:  

Sen finns det säkert fall där personkemin inte heller funkar. Själv tycker jag att jag 
inte har upplevt det, men att jag kan tänka liksom att det är ju fullt möjligt. Och då 
kan det ju vara jobbigt förstås, för bådadera. (Gabriella, tvålärarskola) 

Elevers relationer och rastsamverkan är inte alltid bekymmersfri. Att flera av 
eleverna i den lilla skolan kanske är syskon med varandra, kan leda till t.ex. 
syskongräl. Flera av lärarna betonar hur viktigt det är att ha tid och utrymme att 
tillsammans med eleverna reda upp eventuella problem. I litenheten finns sårbar-
het inbyggd, men litenhetens sårbarhet kan gynna ett annat slag av växande än 
det stora sammanhanget gör (jfr Kvalsund 2004a). De minsta skolorna med bara 
en ordinarie lärare kan betraktas som särskilt sårbara, eftersom läraren har 
ansvaret för samma elevers fostran och undervisning under en lång period av 
deras uppväxt och eleverna är så få att de inte kan välja sina kamrater. Det finns 
en paradox i detta, eftersom det samtidigt är kontinuiteten och närheten som är 
dessa skolors styrka. Den finländska författaren Mazzarella (1989) använder 
bl.a. metaforerna ”den trygga kretsen” och ”det trånga rummet” om finlands-
svenskheten. Man kan betrakta den lilla skolan på ett liknande sätt. Den kan 
upplevas som en trygg krets där barnet får utrymme att vara sig själv och att 
växa, eller som ett trångt rum om relationerna blir ansträngda. Samma fenomen 
kan uppstå också i andra sociala sammanhang än små skolor och den viktiga 
frågan är hur man hanterar denna sårbarhet.  
Kelchermans (2005) menar att sårbarhet även är en inbyggd dimension i pedago-
giska relationer generellt. Enligt honom är sårbarheten en grund för att ett gott 
pedagogiskt möte ska äga rum och för att läraren ska uppleva att hans eller hen-
nes arbete verkligen betyder något för elevernas framsteg. ”So vulnerability is 
not only a condition to be endured, but also to be acknowledged, cherished, and 
embraced” (Kelchtermans 2005, 999). Läraren i ett litet skolsammanhang har en 
nyckelroll som föredöme och medskapare av en kultur präglad av en ömsesidig 
respekt som gynnar allas växande (jfr kultursensibilitet, avsnitt 6.2.5). Svårig-
heter kan i bästa fall främja social utveckling genom att man lär sig att ta hänsyn 
och samarbeta oavsett olikheter (jfr Kvalsund 2004a). Man kan säga att sam-
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verkan i små enheter, som är öppna och har fungerande stödnätverk, präglas av 
ett beroendeskap som kan gynna en konstruktiv sårbarhet som främjar växande. 
Om skolan blir en sluten enhet och saknar stödnätverk kan dock en negativ och 
otrygg sårbarhet uppstå (jfr Dewey 1997, avsnitt 3.3.2; jfr 6.2.6).  
Marianne beskriver den känsliga balansgång mellan närhet och distans som 
kännetecknar lärarskapet och relationerna i det lilla sammanhanget. Relationen 
mellan läraren och eleverna blir ”som man umgås med egna barn och pratar”, 
säger hon, d.v.s. mycket familjär. Tröskeln för eleverna att tala med lärarna och 
konkret att komma in i lärarrummet är mycket låg. Jag vill här återge ett längre 
utdrag ur vårt samtal:  

I: Vad är det viktigaste för dig i ditt arbete som lärare? 

Marianne: Det är nog det här umgänget med barnen, tycker jag. Att det där att man 
kan prata hela [skol]tiden och vara liksom goda vänner. Klart att man har all den här 
undervisningen i bakhuvudet, men just det där att man får ett bra förhållande till ele-
verna och kan umgås. Jag brukar säga när de slutar i sexan, att de ska kunna hälsa på 
mig då de kommer utanför. För det finns ju ofta såna som slutar med sånt, när de 
slutar i lågstadiet så visar de fingret åt lärarna i stället. Men att det ska man inte göra, 
utan man ska kunna ha kvar det där förhållandet.  

I: Hur gör du för att bygga upp det förtroendet? 

Marianne: Ja… hur gör jag? Jag vet inte, jag försöker vara mig själv, som man umgås 
med sina egna barn och pratar. Och många gånger blir det ju det att kanske den här 
disciplinen blir åsidosatt, att man får då, när det händer någonting så har man svårare 
att få det dämpat, ska vi säga. I och med att man har blivit närmare dem eller kommit 
dem närmare så blir de förvånade, att ”varför ropar hon nu?”. Jag vet inte, jag tror 
nästan att jag känner det att… att kanske man borde hålla på ett sätt en liten större 
gräns mellan en, men man gör ju som man själv… som man är.  

I: Att man känner det där? 

Marianne: Ja, att man ska kunna småprata och de ska kunna komma och berätta alla 
små händelser och det gör de ju nog. De kommer ju in i lärarrummet på morgonen 
och berättar när katten har fått ungar och allt sånt där. Att de känner att de vågar. 
(Tvålärarskola) 

För att bygga upp ett långsiktigt förtroende är det viktigt att vara sig själv, att 
”man gör som man själv är”, säger Marianne. Samtalet är en viktig hörnsten i 
hennes långsiktiga relation till eleverna. Birnik (1998) betonar vikten av att lära-
ren framträder som en person och inte enbart iklär sig en roll. För goda pedago-
giska möten behöver nämligen parterna mötas som personer. Enligt lärar-
intervjuerna är en sådan äkthet möjlig i den lilla skolan.  
Också Bo beskriver balansgången mellan att vara professionell och att vara 
familjär i relationerna. Han funderar på skillnaderna mellan hur en lärare sköter 
disciplinfrågor beroende på om skolan och elevgruppen är stor eller liten. I en 
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liten grupp finns det en risk för att någon elev blir utpekad om läraren höjer 
rösten. Det är viktigt att lösa eventuella problem genom samtal:  

Det kanske är, i en sådan här [grupp], att det blir kanske lite för familjärt, det blir så 
där att du ropar inte. Om det sitter kanske 30 i en klass, så då kanske det är lättare att 
man gör det, men att du ropar ju inte [bara] åt en [elev] då inte. Det är kanske lite 
svårare att ropa åt en sådan här mindre grupp, som man alltid är med. Inte ropar man 
ju heller åt egna barn, man försöker ju hellre tala dem till rätta. Så det tror jag att 
skulle man vara på högstadiet så blir det ju nog att där skulle man väl nog ropa till, 
men jag märker att då man gör det här någon gång så blir de väldigt generade. (Bo, 
enlärarskola) 

Bo säger att eleverna ”blir som ens egna barn” och att relationerna blir infor-
mella. Enligt Birnik (1998) påverkas lärare–elevrelationerna olika beroende på 
om läraren är iklädd en lärarroll, eller låter sin egen person träda fram och lärar-
rollen vara i bakgrunden. I lärarrollen blir disciplinära åtgärder möjliga, medan 
de inte är det om läraren som person är framträdande. Då blir i stället den egna 
sårbarheten och öppenheten tydligare. Det verkar som om relationerna i de små 
byskolorna präglas av en sådan öppenhet och närhet. Bo betonar att det är viktigt 
att eleverna ”kan lita på läraren och att man är rättvis”. Han önskar att eleverna, 
då de avslutar skolgången i den lilla skolan, ska bära med sig  

en positiv bild av undervisningen och av mig och köksan också, att det var en rolig 
tid, så att då dom minns och ser tillbaks på den så ska de inte minnas [den] med nån 
sån där avsky – utan att det blir en positiv tid i deras liv, dom här sex åren. (Bo, 
enlärarskola) 

6.3.4 Att initiera och motivera lärande  
I: Du sade: ”det ska vara roligt att gå i skola, för det är roligt”. Du tycker att du har 
upplevt det, att det är roligt att gå i skola? 

Pia: Ja.  

I: Eller hur menar du? 

Pia: Ja, det ska vara roligt, för det är. Man gör ju roliga saker i skolan. Det är roligt 
att lära sig. (Tvålärarskola) 

Att eleverna ska få uppleva lärandets glädje betonas av lärarna. Men hur gör 
lärarna för att uppnå detta? En nyckel till lärandets glädje finns i att bejaka bar-
nets unikhet och olikhet (jfr 6.3.2). Att möta barnets unikhet innebär att veta 
vem barnet är och var barnet befinner sig i sin utveckling, så att läraren i under-
visningen kan skapa utmaning inom barnets potentiella zon för utveckling (jfr 
Vygotsky 1978). Att läraren möter eleven på hans eller hennes verkliga utveck-
lingsnivå, påverkar elevens inlärningsmotivation positivt och gör undervisningen 
meningsfull för den enskilde eleven:  

Det där att se den där glädjen hos dem, alltså det är ju den där största delen av det där 
kallet liksom, när man ser att ”yes, nu fattade hon det”. Och liksom att utmana bar-
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nen, så där som jag sade i dag att ”gör det så svårt som du vill, som det passar dig 
själv”. För jag vet att det finns elever som kan. Att liksom sporra dom att göra mera. 
(Pia, tvålärarskola) 

Pia upplever lärarskapet som ett kall. Att se att eleverna lär sig och upplever 
lärandets glädje är belönande (jfr Fullan & Hargreaves 1996; Korpinen 2007; 
Lortie 1975; Noddings 2001). ”Att utmana barnen” och ”sporra dem att göra 
mera” är möjligt genom att läraren känner barnen: ”För jag vet att det finns ele-
ver som kan”, säger Pia. Siv säger att ”du måste möta barnet där det är”. Det går 
inte att planera undervisningen och tro att man kan genomföra den på ett givet 
sätt, utan läraren måste möta eleven: 

Du måste möta barnet där det är, du kan inte – att hur du skulle än ha tänkt ut att du 
ska göra, så måste du möta barnet på den nivå där det är och de är ju så olika. (Siv, 
enlärarskola).  

”De är ju så olika” är en insikt av en erfaren lärare. Att vara lärare innebär att 
kunna möta olikhet, bejaka den och uppmuntra den att utvecklas på sitt unika 
sätt. En elev som möts på detta sätt finner i läraren ”en lots ut ur trånga vatten”, 
som Dan beskriver sin roll, så att eleven sedan småningom själv kan ta rodret 
och navigera i livets farvatten med de redskap och det kunnande han eller hon 
fått med sig. På följande sätt konkretiserar Stina vad det innebär att vara en 
lärare som initierar och motiverar lärande genom att ”vägleda” barnet: 

Det är ju delvis att leda, du har liksom tanken bakom, du leder undervisningen, du 
hjälper och vägleder barnet just att hitta, hitta hur man kan göra, hur, var du kan söka 
fakta. Att vara den här mentorn, den här som hjälper dig att tänka, tänka vidare. Det 
är, tycker jag, jätteviktigt det här att backa upp en [elev], att ”ja, nu kan du det här, 
jättebra! Nu går vi vidare.” Och just som med den där portfolion så är det jätte-
intressant att barnet inser ju själv att ”ja men jag kan inte, det beror på att jag inte kan 
tabellerna”... och så säger de åt sig själva att ”mitt mål är att jag ska lära mig fem-
mans tabell, femmans är [sämre], fyrans tabell är bättre”. Och så arbetar de med det, 
för att fyrans tabell var dålig och så märker de ”ja, jag gick vidare”. Att få dem att gå 
vidare, att utvecklas, det är nog en av de här viktiga sakerna. (Stina, tvålärarskola) 

Läraren är den som ”har tanken bakom”, som Stina uttrycker det, som vägleder 
barnet framåt och hjälper barnet att ”tänka, tänka vidare” och utvecklas. 

6.3.5 Att ge en god grund för livet  
Flera forskare noterar att lärare värderar fostran för livet högt i sina relationer till 
eleverna (t.ex. Elbaz 1992; Lortie 1975; Noddings 2001). De talar om lärar-
arbetets moraliska dimension. I intervjuerna bland lärare i små byskolor märks 
också denna moraliska dimension som en etisk hållning till lärararbetet och till 
eleverna (jfr 6.2.5), men också som en konkret strävan att ge eleverna bärkraft 
inför livet. Särskilt tydligt framträder denna dimension i Dans sätt att beskriva 
det viktigaste som han önskar eleverna ska få med sig från byskolan inför fram-
tiden: 
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Dan: Ett hållbart koncept för livsbetraktelse eller betraktande av sin egen tillvaro, 
som – lite bortom det där att bli lyckad och duktig eller misslyckad och dålig – att 
liksom inse att hela livet är en förändringsprocess. Och att de skulle liksom våga gå 
in i det, att kanske då verkligen våga leva, fastän livet egentligen är ganska svårstyrt, 
för att inte säga omöjligt att styra. Om man är den personen så att man skulle vilja ha 
det ens, ett styrt liv. Jag tror det finns många som, som låter kanske rädslan dominera 
lite grann i livet och inte vågar... ge sig hän. För det elände som kan möta och de 
förtjusande ögonblick som kan drabba en då man minst anar.  

I: Mm. Att en öppenhet liksom, för livet? 

Dan: Ja, och och en – att de skulle få ett koncept som låter dem våga vara här i sina 
liv, vara på plats i sin liv. /…/ Ja, mm, och så föreställer man ju sig, eller inbillar sig 
kanske, gärna att det som en skola står för spelar någon roll för det framtida sam-
hället. Och då tänker man ju att vad kan jag göra i dag för att, just ja, ge dem sådana 
förhållningssätt som ger dem bästa möjliga utgångspunkt för att våga vara där i sina 
liv, så att säga, och att kanske göra vad gott är, om man vill vara lite biblisk i formu-
leringen. (Tvålärarskola) 

Livet som växande (jfr Dewey 1997) är en central tanke hos Dan och något som 
han vill ge vidare till sina elever. Elevernas mod att vara närvarande i nuet och 
vara öppna för livet som en förändringsprocess är ett mål för Dan. En liknande 
tanke om att ge eleverna bärkraft inför livet finns hos Maria, men hon uttrycker 
det så här:  

Ja, om man tar som vad jag vill för mina elever, så vill jag att de ska liksom, de ska 
lära sig att göra sitt bästa… Och sen så ska de få lära sig vem de är, att de då de går 
härifrån, så ska de ha, de ska ha de baskunskaper som de behöver och helst vill jag att 
de liksom ska ha hittat, lite grann ha funnit sig själva. Att de känner den där styrkan, 
att ”det här är jag bra på” och ”det här, det här är min grej”. Och det kommer ju att 
ändras, men att de skulle ha den där grundtryggheten i sig själva. Och liksom hand-
lingskraft, att då de kommer härifrån nu så har de kanske haft en eller två klasskam-
rater och så får de över 20 stycken, att de då ska tycka att ”det här är roligt”. I och 
med att de är säkra i sig själva så ska de ta det som en positiv upplevelse då. Det är, 
det är så mycket man vill för de här barnen. Alltså – precis att de ska få allt det de 
behöver och lite till, det är det som det går ut på. (Maria, enlärarskola) 

Läraren Pia blir ivrig då jag frågar vad som är det viktigaste eleverna ska få med 
sig från byskolan:  

Oj! Oj,oj,oj! Det ska vara roligt att gå i skola, för det är roligt att gå i skola. Ja. Och i 
skolan lär man sig basfärdigheter för livet. Och så plockar man in, så kryddar man på 
det sen… Ja. Det här att det blir liksom ett botten att stå på för dem. Sen växer det 
upp och barnen är liksom duktiga på så olika saker. Så inte vet jag, om man säger att 
dom är som en skog då – det här har jag aldrig tänkt förut, men jag ser bara ut här 
[genom skolfönstret] – och vissa träd, någons matematikträd växer väldigt starkt, 
men i rättskrivning så växer det inte lika fort. Men det växer liksom på. Och det här 
har liksom… det här arbetet med de här anpassade frågorna, anpassade lärokurserna, 
har nog gett mig nu, att var och en går framåt i sin takt och så måste det få vara. /…/ 
Självkänslan hos barnet är så viktigt. (Pia, tvålärarskola)  
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Eleverna ska få en god grund som bygger på både basfärdigheter och självkänsla 
genom att elevernas olika sidor får växa i sin egen takt, så att det blir ”liksom 
[en] botten att stå på för dem”, en grund som bär inför livet. Att växa behöver få 
ta tid. Även om växandet inte alltid syns eller går i samma takt som andras 
växande, så sker det något ändå (jfr 6.3.3 Att följa barnet). Pia antyder att accep-
tans gynnar barnets självkänsla. Både Petra (se 6.3.1) och Siv använder meta-
foren ”en stabil grund” för att beskriva det de önskar att eleverna ska få:  

Nå, jag tror det, jag hoppas att den enskilda som går vidare känner att den har ett 
värde, och att den har fått en stabil grund att stå på och kan fortsätta ut i livet, utan att 
känna sig rädd heller fast den kommer från ett litet sammanhang, att den har själv-
känslan i behåll och har fått en sån attityd att du ska kunna leva tillsammans med 
andra utan att då trampa på nån eller vänta dig att du måste bli påtrampad för att du 
kommer från en liten skola. (Siv, enlärarskola) 

Utgående från bl.a. Stina, Petra, Maria och Siv kan man säga att en stabil grund 
innefattar både en sund självkänsla och baskunskaper. Men den innefattar också 
en förmåga att kunna relatera till andra människor och en social kompetens. En 
intressant fråga är om lärarna betonar utvecklingen av elevernas självkänsla just 
för att skolan är liten och för att de anser att en god självkänsla är något som 
behövs då eleverna senare ska ingå i större sammanhang (som Siv och Maria 
antyder), eller om den goda självkänslan är något som betonas just för att lärarna 
upplever sig ha särskilda möjligheter att befrämja den i det lilla sammanhanget 
(jfr Petra, 6.3.1). Frågan ställdes inte som en följdfråga i intervjusituationen, 
men lärarnas berättelser ger ändå ett svar, som uppenbarligen står att finna i båda 
aspekterna samtidigt. Litenheten gynnar arbetssätt där läraren kan möta varje 
elev som ett unikt vem (jfr M. von Wright 2000). Litenheten skapar alltså sam-
tidigt både ett behov av och möjligheter för att varje elev ska finna sin inre 
styrka och utveckla självkännedom, vilket kan ge eleven bärkraft inför fram-
tiden.  
Einar, Bo och Tommy anser att baskunskaperna är grunden som gör att eleverna 
sedan kan bygga vidare. Einar säger ”vi äldre [lärare] är ganska eniga om att det 
[viktiga] är baskunskaperna, läsa, skriva och räkna, och de ger ju då ringar på 
vattnet till de flesta andra ämnen”. Samtidigt betonar han också lärarens 
fostrande roll:  

De ska ha i bagaget en så bra grund som möjligt från lågstadiet, från flera olika äm-
nen liksom. Det här att de har sin hembygd här och att vi har gått över språkgränsen 
och så tar vi, försöker vi så mycket vi förmår med dagens något splittrade barn att 
hålla en ett visst system, att följa regler och lära hyfs och hänsyn och med det då som 
ett paket då så skulle de vara mogna att gå vidare. Alltid lyckas man bättre ibland, 
sämre ibland. (Einar, tvålärarskola) 

I lärarnas intervjusvar betonas eleven som individ, samtidigt som tanken om 
barnets långsiktiga framgång i livet bär en etisk dimension som relaterar dels till 
det kunnande som är nödvändigt, s.k. baskunskaper, och dels till den personliga 
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livskompetens och självkänsla som barnet behöver för att ha en positiv inställ-
ning till livets fortsatta utmaningar. 

Konklusion: Barnets optimala och balanserade utveckling som intention 
Den övergripande intentionen i byskollärarnas pedagogiska tänkande kan 
utgående från lärarnas beskrivningar och berättelser formuleras som en önskan 
att eleven ska utvecklas både optimalt och balanserat och därigenom få en stabil 
och god grund inför livet. I denna grund ingår både relationella aspekter, själv-
känsla och kunskaper. Lärarna vill uppnå detta genom att se barnet holistiskt, 
bejaka barnets unikhet, följa barnet, samt initiera och motivera lärande. De peda-
gogiska intentionerna i lärarnas pedagogiska tänkande kan beskrivas som en 
idealbild, som mål som visar den inriktning som lärarna eftersträvar. Bilden som 
framträder är en syntes av lärarnas röster.92  
Byskollärarna uttrycker med sina svar på frågorna vad som är viktigt i relation 
till eleverna och vad de vill att eleverna ska bära med sig från byskolan, generellt 
en sammanblandning mellan det de önskar ifråga om mål och intentioner i det 
pedagogiska arbetet och det de upplever sig ha möjlighet att förverkliga. Detta 
kan bero på att byskollärarnas pedagogiska tänkande utgår från och anpassas till 
de inre och yttre kontextuella ramar som konstituerar lärarens professionella 
handlingsutrymme i den enskilda skolan. Det pedagogiska tänkandet är samman-
vävt med de kontextuella möjligheterna i den lilla skolan.  
I följande avsnitt (6.4) kommer jag att fördjupa aspekter av lärarnas pedagogiska 
tänkande som jag kallar byskollärares pedagogiska principer. Utgående från 
lärarnas berättelser och beskrivningar framträder principer om holistiskt tän-
kande, elevbemyndigande, delaktighet och förankring, med den övergripande 
intentionen att möjliggöra elevens meningsfulla lärande. Dessa principer går 
som en röd tråd i både lärarnas pedagogiska tänkande, deras praktiska yrkes-
kunnande, samt deras yrkeskultur och -identitet. Jag sammanfattar i följande 
tabell byskollärarnas pedagogiska intentioner och pedagogiska principer så som 
jag tematiserat dem (tabell 5).  

                                                      
92 Lärarna betonar olika delar av det pedagogiska tänkandet och de pedagogiska princi-
perna i olika hög grad. Detta sammanhänger med både lärarens person och med skol-
kontexten, som t.ex. vilken åldersgrupp läraren undervisar. I bilaga 4 presenteras indivi-
duella berättelser om sex enskilda lärare för att synliggöra såväl likheterna som varia-
tionen och olikheten mellan lärare som arbetar under liknande betingelser och i liknande 
skolkontexter (Individuella lärarberättelser, bilaga 4).  
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Tabell 5. Byskollärares pedagogiska tänkande 

Holistiskt tänkande                                                         Meningsfullt lärande 

ATT SE BARNET 
Att se och möta barnets behov 

Att ge barnet ett tryggt utrymme att växa93 
Att se barnet i sitt sammanhang 

Att se att barnet mår bra 
 

ATT BEJAKA BARNETS UNIKHET 
Att undervisa på olika sätt 

Att individualisera 
 

ATT FÖLJA BARNET 
Att uppmuntra barnets unika potential 

Att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer 
Att vänta på barnet 

 
ATT INITIERA OCH MOTIVERA LÄRANDE 

Att befrämja lärandets glädje 
 

ATT GE EN GOD GRUND FÖR LIVET 
Att se livet som växande 

Att ge baskunskaper, självkänsla och social kompetens 
 

Elevbemyndigande                       Delaktighet                                Förankring 

                                                      
93 Det trygga utrymmet för växande konstitueras av trygga relationer och trygg samver-
kan, trygga inlärningssituationer som gör att eleven vågar lära sig och anta utmaningar, 
stabil grundval ifråga om baskunskaper, samt holism (jfr 6.3.1).  
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Också i byskollärarnas pedagogiska tänkande aktualiseras en balansgång inom 
spänningsfält. Detta spänningsfält berör aspekter av det som jag beskrivit som en 
god pedagogisk relation, vilken karaktäriseras av att den är långsiktig och 
utvecklingsbefrämjande till sin natur. Att arbeta i en liten byskola med få elever 
och att handha dessa elever under en lång tid, kräver en särskild form av pro-
fessionalitet. Denna kan inringas i följande spektra94, tabell 6:  
Tabell 6. Balansgången i en god pedagogisk relation. 

Trygghet – Utmaning  
Närhet – Distans 

Familjaritet – Professionalitet 
Läraren som person – Läraren som roll 

Äkthet – Integritet 

6.4 Byskollärares pedagogiska principer för 
meningsfullt lärande 

Detta avsnitt fördjupar det föregående avsnittets teman och exemplifierar med 
citat som beskriver konkreta situationer där byskollärares pedagogiska tänkande 
och intentioner förverkligas i praktiken. Den gemensamma strävan för de 
intervjuade byskollärarna är att skapa positiva betingelser för något som kan 
kallas meningsfullt lärande. Meningsfullt lärande för eleven byggs upp av dels 
lärarnas inre hållning gentemot eleverna och sitt arbete (jfr avsnitt 6.3.1–6.3.5), 
dels av de kontextuella möjligheter som byskolan och de yttre ramarna för 
undervisningen erbjuder (jfr avsnitt 6.5.1). Principerna om holistiskt tänkande, 
elevbemyndigande och delaktighet, samt förankring i hembygd och natur skapar 
grunden för ett meningsfullt lärande. Det holistiska tänkandet är invävt i samt-
liga teman. 

6.4.1 Holistiskt tänkande 
Det holistiska tänkandet omfattar både synen på läroämnen/kunskap och synen 
på eleven/barnet. Det innefattar de didaktiska frågorna vad, hur och varför, i 
relation till vem – men också frågan om vart man är på väg. Det holistiska 
tänkandet har en långtidsdimension (jfr 6.3.3 Att följa barnet). Ett holistiskt 
tänkande innebär att utgå från elevens nuvarande nivå och behov och relatera 
dessa till långsiktiga mål. Genom att försöka ”se” och ”ha hela planen framför 

                                                      
94 Att jag här använder pluralform av spektrum, d.v.s. spektra, beror på att varje iden-
tifierad dimension representerar ett eget spektrum av variationsmöjligheter där tyngd-
punkten i lärare–elevrelationen kan och behöver variera över tid.  



164 

 

sig” kan läraren skapa helheter som inte blir ”hackade bitar”, säger Petra. De 
långsiktiga och övergripande målen får styra: 

Och då ser man liksom, man har hela planen framför sig vad eleverna så att säga så 
här grundmässigt borde hinna gå igenom under lågstadiet och samtidigt så tar vi det 
liksom, jag drar ut det här som en solfjäder, att det är inte hackade bitar utan dom går 
väldigt in i varann och då tycker jag att man tänker, måste tänka lite längre fram. 
Men inte vet jag, inte är det ju alltid som man är så här väldigt långsiktig, utan ibland 
så är man bara ”åh, bara vi får det här undan nu så är det bra”. Men att dom här över-
gripande planerna, dom tycker jag nog är för längre tid och inte så bundna till en viss 
period. Utan väldigt så här att när jag har känt att en elev har klarat det som då står i 
deras plan för – det står ju inte något tidsbegränsat, att det här ska eleven ha kunnat 
då och då, utan att det här ska dom jobba med – och när jag känner att det här kan 
dom nu, så då skriver jag en ny. (Petra, enlärarskola) 

En utgångspunkt för meningsfullt lärande är att se och skapa helheter i under-
visningen så att den kan överbrygga både ämnes-, årskurs- och tidsgränser. 
Denna utmaning är något som Pia särskilt uppskattar (jfr 6.1.1–6.1.2): 

Jag provade första gången på ett sånt här storyline-projekt i våras. Och då var det 
liksom rymden och då blev det en massa småslöjd först, innan allt var uppbyggt. Och 
det går att göra, jag tycker det här fascinerar mig: ”vad kan jag göra i matte som är 
någon liten grej som har med rymden att göra? Vad kan jag göra i natur- och miljö?” 
Det är det här jag tycker om. /.../ Miljö- och natur är ju det tacksammaste området att 
plocka in teman. Att matematiken har jag nu hållit tre timmar i veckan, men dom 
andra [ämnena] har jag nu kastat [flyttat] hit och dit. Och sen ungefär till höstlovet 
och till julen och till sportlov och påsklov har jag kollat upp att ”hur stämmer det nu, 
att vad har jag eventuellt haft lite mindre av?” och så sätter jag in det. För att om du 
tänker i ettan-tvåan när du börjar, så det går ganska mycket tid åt till att reda ut sånt 
som har hänt på raster eller något sånt med kompisar. Det blir ju religion, va? Så 
håller du på med något annat ämne och mitt i allt så gör dom något som egentligen är 
ett annat ämne, så det är ganska svårt att dra gränser. (Pia, tvålärarskola)  

Tidsdimensionens långsiktighet ger spelrum i nuet. Genom att läraren har klar-
gjort de långsiktiga målen kan han eller hon vara flexibel inom vissa ramar (jfr 
balansen mellan ordning och frihet, 6.1). En kontinuerlig uppföljning av arbetet 
och eventuell komplettering av områden då det behövs gör att läraren kan bygga 
en undervisning som inte är splittrad. ”Man kommer loss från det här styrda, 
stela” menar Pia:  

När man liksom lite kommer loss från det där styrda, stela... Alltså, jag vet att högre 
upp i klasserna är det lättare att ha ett fast schema, det är det. Men här så ges det lik-
som utrymme att fördjupa på ett annat sätt. (Pia, tvålärarskola)  

Ett holistiskt tänkande innebär också att överbrygga konstgjorda avbrott mellan 
lektioner genom att utnyttja flexibla sätt att arrangera undervisningen. Elever-
nas arbetslust och intresse kan uppmuntras och ges utrymme på ett naturligt sätt: 

Ibland är det den vägen, att nu jobbar dom otroligt, så dom frågar att ”får vi fortsätta 
med det här?” Och vad är bättre då än det att när dom har börjat med sin friskrivning, 
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om dom är så tända på att skriva det just då, så säger jag ”jo, lämna fram det och fort-
sätt nästa timme”. Och jag upplever att dom tycker om det. Att liksom annars [skulle 
man säga att]: ”Nej, städa undan, vi fortsätter sen nästa gång vi har det om en vecka.” 
Nej. (Pia, tvålärarskola) 

Det handlar om att anpassa undervisningen till elevernas intressen och upp-
muntra varje elevs potential (jfr Maria 6.3.3). ”Det måste ju liksom finnas en 
ram, att jag vet vad som skall läras” säger Stina, som utvecklat arbetssätt där ele-
verna får ta mycket eget ansvar för arbetet och också för planeringen. ”Barn har 
väldigt stort ansvarskännande, bara man ger den där möjligheten att ta ansvar” 
menar hon. Men det är ändå läraren som ska hålla ramarna och visa i vilken rikt-
ning arbetet ska gå, genom att se de långsiktiga målen (jfr Petra och Pia, ovan) 
och se helheter. Dan som undervisar årskurserna 3–6, d.v.s. de lite äldre eleverna 
i byskolan, beskriver också hur viktigt han anser att ett helhetstänkande är. Sko-
lan tenderar annars att dela upp livet i onaturliga bitar och präglas av något som 
Dan kallar ”konfettipedagogik”:  

Dan: Jag gillar historia och att undervisa historia därför att jag tycker att det lämpar 
sig så bra att vara det ämne där man skapar helheter. Annars blir det ju lätt lite sån 
här bit konfetti, konfettipedagogik av det här schemat, så att säga. Historia så det är 
helhetens ämne för mig, därför gillar jag det. 

I: Just det, kan du berätta vad du menar med konfettipedagogik? 

Dan: Nå, det är väl det där att man har en timme matte och så ska det liksom brytas 
och byta ämne och så där. Motsatsen är väl en temadag då så att säga. Men historia är 
bra, man kan då referera till naturkunskapen och man kan referera till religionen och 
visa att egentligen hänger de ihop. Att livet är inte uppdelat i matematik och moders-
mål annat än i skolan, det är konfettipedagogik det. (Dan, tvålärarskola) 

En förutsättning för ett i praxis fungerande holistiskt arbetssätt är att läraren har 
en god och långsiktig relation till eleven. Ett holistiskt tänkande förutsätter en 
holistisk syn på eleven. Detta innebär att se eleven i sitt sammanhang (jfr Pia 
6.3.1; Maria 6.3.3). Läraren behöver ha kännedom om eleven och om elevens 
bakgrund (t.ex. att elevens syskon är duktiga inom ett visst ämne), men ändå se 
eleven som en unik individ med unika möjligheter (jfr M. von Wright 2000). I 
en liten skolenhet och ett litet samhälle möjliggörs denna speciella elev-
kännedom. Närheten förutsätter å sin sida en balansgång och finkänslighet 
gentemot såväl elever som deras föräldrar och familjer (jfr avsnitt 6.2.4 Kultur-
sensibilitet). I tvålärarskolor nämner lärarna det som en fördel att båda lärarna 
tar ansvar för alla elever. Trots att eleverna undervisas i två separata samman-
satta klasser så känner lärarna samtliga elever:  

Därför är det också bra med, det tycker jag också är en fin resurs, att vi känner ju 
båda varandras elever. Så till exempel när det är då de här [planerings]mötena /…/ 
och sånt här, så är vi liksom båda med. För vi känner varandras elever, så att man är 
liksom inte ensam ändå. (Pia, tvålärarskola) 
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Ett meningsfullt lärande gynnas av att läraren kan möta varje elev som en unik 
individ. Petra individualiserar undervisningen, inte bara för att eleverna är i olika 
åldrar utan även fastän de är i samma årskurs. Genom att Petra funnit arbetssätt 
som bejakar och ger utrymme för barnets olikhet och personliga nivå har hon 
upplevt att elevernas motivation gynnas och lärandets glädje bevaras. Det finns 
en risk för att skolan annars likriktar barnen för mycket, anser hon. Detta leder 
till att eleverna med tiden förlorar sin inneboende nyfikenhet och riskerar att 
uttröttas (se Petra, 6.2.5). Också Stina betonar målsättningen att eleverna ska 
behålla den inställningen som de bär med sig då de börjar skolan, att det är roligt 
att lära sig nya saker:  

Alltså min filosofi är nog det här... att... att när barn kommer till skolan så tycker de 
om att lära sig. Och jag skulle, jag skulle vilja att den här, att det här skulle få sitta i, 
att det skulle vara roligt att ta reda på. (Stina, tvålärarskola) 

Också andra lärare betonar lärandets glädje (se t.ex. Pia, Bo, Susanne i tidigare 
avsnitt; jfr 6.3.4 Att initiera och motivera lärande). ”Lärandet är ju en lust” säger 
Dan. För att barnen ska uppleva skolan som något positivt och inlärning som 
glädjefyllt är det viktigt att nå barnen på deras individuella nivå. ”Det finns 
olika lösningar” säger Pia, ”du kan gå om [årskursen], du kan jobba med ’spess’ 
[specialpedagogik], du kan flytta över till anpassad [lärokurs] eller någonting, 
men man måste liksom... självkänslan hos barnet är så viktig.”  

6.4.2 Elevbemyndigande och delaktighet 
I byskollärarnas berättelser framträder ett tema som beskriver något som jag vill 
kalla elevbemyndigande och delaktighet. Elevbemyndigande handlar om elevens 
möjligheter att vara aktiv och ta initiativ, bli sedd och hörd, men också om ett 
ansvarsutrymme som ges till den enskilda eleven och till eleverna som grupp. I 
en mindre enhet upplever lärarna att de har ett stort handlingsutrymme eller fri-
rum – och i lärarnas berättelser beskrivs också ett fält som jag vill kalla elevens 
handlingsutrymme. Det verkar som om inte bara lärarna, utan också eleverna har 
ett stort handlingsutrymme i byskolan. Det blir en kollektiv anda och gemenskap 
där varje individ behövs och även lär sig ta ansvar (jfr Kvalsund 2004a). 

I: Jag ska ännu dröja lite kvar i det här med din relation till eleverna. Vad är det vik-
tigaste eleverna kan få med sig från byskolan inför framtiden? 

Gabriella: Jag tror ju att det är alla de här upplevelserna, känslan att få vara aktivt 
med. De blir inte en i mängden utan det är ju faktiskt väldigt... varje dag så får ju var 
och en ta ansvar för olika saker och det tror jag att gör att de har flera minnen, flera 
erfarenheter som de kommer ihåg även senare i livet. Och överlag så tycker jag att 
den här ansvarsfördelningen i och med att det är färre elever, så betyder det att man 
inte kan slinka undan. Utan att man däremot inser att jag är en del av den här klassen 
och det här hör till mig och det här måste jag ta ansvar för. Så det hoppas jag ju att 
dom håller kvar i sitt vuxna liv också och känner att dom har gjort det förr, dom är 
vana med det. Det är inget onaturligt och hemskt och påprackat [påtvingat], utan det 
blir naturligt att ta det där ansvaret. Och nu är det ju det som var och en behöver 
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känna, att de är mogna för att ta ansvar och att de känner att de bör ta ansvar för att 
kunna fungera sedan som vuxna också. Men ändå att man får göra det i en trygg 
miljö nu. Man känner alla klasskamrater, sexorna tar hand om de yngsta. Man ser 
visserligen upp till sexorna och tycker att ”oj, vad de presterar i sina föredrag” eller 
så här. Men de fungerar ju som en positiv modell. Och det är ingen som skrattar åt 
den andra, utan dom lever ju så tätt inpå varandra och de har förståelse för att de 
andra är yngre. Så att jag tror att i en sån här positiv miljö liksom lär man sig att ta 
det där ansvaret, utan att vara rädd att göra bort sig eller något annat. (Gabriella, 
tvålärarskola) 

Läraren Gabriellas beskrivning harmonierar med det Bell och Sigsworth (1987) 
anför om elevers möjlighet till delaktighet. Forskarna hänvisar till en studie av 
Campbell (1980) som visar att elever i större skolor har möjlighet att delta i fler 
aktiviteter än elever i små skolor, medan elever i små skolor de facto deltar i fler 
aktiviteter än elever i stora skolor gör. Att eleverna är i olika åldrar antas t.o.m. 
erbjuda pedagogisk stimulans, så att de yngre har de äldre eleverna som positiva 
förebilder. Gabriellas tanke om att eleverna inte behöver vara rädda för att göra 
bort sig harmonierar med Sigsworths (1992) tes om att byskolan uppmuntrar 
också riskfyllt lärande. 
Elevbemyndigande och delaktighet innebär att eleverna ges utrymme, deras 
röster blir hörda. Elevernas frågor får utrymme och att spontana initiativ kan 
förverkligas med enkla medel genom att skolan är liten och personalen samarbe-
tar som ett team (lärare, skolköksa m.fl.), vilket ger utrymme för flexibilitet (se 
de tidigare avsnitten i 6.1 och 6.2). Meningsfull undervisning skapas genom att 
undervisningen kan formas enligt den speciella elevgruppens behov. ”En stor del 
av lektionen går ju åt till deras eget prat, så kommer någon på någonting och så 
spinner den andra vidare och så”, berättar Marianne.  
Elevbemyndigandet konkretiseras också i de dagliga rutinerna, vilket jag 
konkret märkte i samband med att jag besökte de olika skolorna för att intervjua 
lärarna. Jag uppmärksammade exempelvis att läraren kunde ta tid för att tala 
med mig, trots att eleverna var kvar i skolan, vilket vi här diskuterar:  

I: Vad har eleverna nu för timme [lektion]? 

Gabriella: Nu gör de klart projektarbetet [inför resan], femman-sexan. Limmar lite 
foton och gör dom sista texterna till våra mappar som vi tar med. Och trean och fyran 
läser lite i miljö och natur. 

I: Men dom jobbar ju nog jättebra när du kan lämna dom så här. 

Gabriella: Visst, och samma sak nu så kunde jag säga åt femman-sexan att ”om 
trean-fyran har några problem, kan ni hjälpa dom då?” – ”Jo, jo, kom hit bara om ni 
behöver”, säger dom. Så det är... just den här välvilligheten att hjälpa varandra. 

I: Och liksom det här ansvaret, att dom kan ta det här ansvaret fast inte du är där och 
kollar dom? 
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Gabriella: Visst, i det här skedet av året åtminstone, att nog är det ju sån här inskol-
ning på hösten. 

I: Men där är en vuxen i klassen? 

Gabriella: Vi har jo, [nämner namn] som är assistent också. 

I: Och eleverna kan komma hit också om det är någonting? 

Gabriella: Mm, visst. (Tvålärarskola) 

Också de andra lärarna beskriver situationer och arbetssätt som berör elev-
bemyndigande. Elevbemyndigande innebär att lita på eleven. ”Jag litar på att de 
jobbar i matsalen” säger Einar (se tidigare citat i 6.1.3). ”Behöver du gå nåt och 
kika på barnen?” frågar jag Pia vid vårt intervjusamtal, men hon svarar nekande: 
”Nä, om det är så där lugnt så”. Kvalsund (2004a) identifierar samma fenomen i 
den norska skolkontexten. I de små landsbygdsskolorna (med 12–30 elever) får 
eleverna ta mer ansvar för det som sker, än i större skolor (med 90–270 elever i 
nämnda studie).  

Smaller rural schools are, through their special frame conditions and processes, 
characterized by individual and collective freedom for the pupils compared with the 
special frame conditions and processes of the bigger schools with individual and 
collective control as its main orientation. (Kvalsund 2004a, 361). 

Lärarna har en distanserad kontroll över vad som händer på skolgården, men de 
är ändå tillräckligt nära för att ingripa om det behövs. Elevbemyndigandet berör 
både elevernas relationer till varandra och det informella lärandet (Kvalsund 
2004a; jfr 2000). Marianne konkretiserar samma fenomen: 

”De här ettorna måste lära sig att följa våra regler” [säger de äldre eleverna]. Så det 
var ganska mycket ståhej kring regler och lekregler och sånt på höstterminen. Men 
nu har det lugnat ner sig, nu har de alla accepterat varandra och jag försöker att hålla 
mig utanför, för jag märker att det... det är bättre om de löser det själva. Så de upp-
fostrar på ett sätt varandra med de här, sina lekar. Men klart att det är gånger när man 
måste blanda sig i också. Men att det är ju inte så stora saker att det är frågan om 
mobbning och sånt. Utan det är någon som går till sidan och är arg ”när det inte går 
som jag vill”. (Marianne, tvålärarskola) 

Eleverna fostrar varandra i den åldersblandade gruppen (jfr Bell & Sigsworth 
1987; Kvalsund 2004a; Peltonen 2004; Rønning, Solstad & Øines 2003; 
Viljanen 2007; Vinterek 2003). De lär sig ta ansvar och bemyndigas också i att 
reda upp interna konflikter. Samtidigt behövs en balansgång i det relationella 
bemyndigandet så att läraren finns med som en trygg övervakare, vilket är lära-
rens etiska och juridiska ansvar.  
Eleverna får också ansvarsuppgifter som de ska sköta. En sådan uppgift är att 
sköta skolklockans ringningstider. ”Har ni automatklocka?” frågar jag Gabriella 
när jag lyssnar till skolklockan. Hon berättar: 
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Gabriella: Nej, det är eleverna som [sköter det], vi har en dejour [jourhavande elev] 
som sköter inringningen och utringningen. 

I: Det har gått så punktligt till! 

Gabriella: Ja, det är stort ansvar. 

I: Ja, just det. Så det är liksom en dejour då för veckan. Vad ska dejouren göra då 
allt? 

Gabriella: Till dejourens uppgifter hör att torka tavlan och vädra i klassrummet, 
vattna blommorna, städa, plocka undan och sköta in- och utringningen. 

I: Det är mycket ansvar. 

Gabriella: Ja. (Tvålärarskola) 

Stina och hennes kolleger i tvålärarskolan har utvecklat ett åldersintegrerat 
arbetssätt, där eleverna inte indelas i grupper enligt ålder, utan enligt kunskaps-
nivå. Arbetssättet innebär elevbemyndigande ifråga om inlärning och inlärnings-
takt. Också Pia ger eleverna mer och mer ansvar för det egna arbetet, redan från 
årskurs 1. ”Det handlar om ansvar för eleverna”, säger hon. Det finns olika sätt 
att tillämpa åldersblandad undervisning bland lärarna. Också Vinterek (2003) 
kom fram till att åldersblandning, som av tradition och nödvändighet varit vanlig 
i de små landsbygdsskolorna, tillämpas och tolkas på olika sätt. I det pedago-
giska initiativet i Stinas skola har åldersblandning kunnat utvecklas så att ele-
verna får lära sig ta ansvar för sin egen inlärning och sitt eget arbete:  

När jag vet vad eleverna går för så har jag blandat dem i såna här grupper där de sit-
ter i grupper blandade enligt vilka förmågor de har och från olika årskurser, och just 
det här att elev kan hjälpa elev också, de behöver inte alltid fråga läraren. /…/ De 
[eleverna] planerar sitt veckoarbete. De får ramarna, det här ska ni hinna med, och så 
har de såna här extra arbetsuppgifter som de får ta till, ofta praktiska saker som de får 
göra när de har hunnit igenom. Så planerar de sin vecka och så, så när de tittar då för 
dagen vad de har gjort så brukar de säga att ”nu hann jag inte med det här i matte, jag 
tar hem”. Så det är de själva som ger sig läxa och vi har börjat få det att funka riktigt 
bra. Och när de håller på med olika saker, så tävlar de ju inte med varann. /…/ Och 
det här att utnyttja elevernas resurser, de växer ju själva också när de får [ta ansvar]. 
Och det är klart att... du har alltid de här några som försöker hoppa undan, som försö-
ker slinka undan, så de måste man liksom hålla ögonen på och försöka hjälpa dem att 
förstå att ”men du kan inte spara det här nu, för då får du väldigt mycket på freda-
gen”... så att de, de liksom, de behöver lite hjälp, lite stöd i början, och sen så små-
ningom så ser man att ”klarar de av det, behöver jag stöda ännu?”. (Stina, tvålärar-
skola) 

Samtidigt som eleverna ges ansvar, gäller det för läraren att vara lyhörd för ele-
vernas behov och nivå ifråga om ansvarstagande. Läraren behöver stöda en del 
elever mer. Detta kan jämföras med det som Lauriala (1995) kallar balans i elev-
bemyndigandet. Det behövs en balans mellan elevautonomin och lärarauktorite-
ten, så att barnen får just det ansvar de klarar av just då, på den aktuella utveck-
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lingsnivån. Stina uttrycker detta som att ”sen så småningom så ser man att klarar 
de av det, behöver jag stöda ännu?”. I en fungerande balans mellan frihet och 
ansvar, elevaktivitet å ena sidan och handledning och beledsagande å andra 
sidan, kan ett utrymme skapas där eleven kan utvecklas som en unik individ. Det 
handlar om att finna den pedagogiska balansen och möjligheten (jfr avsnitt 6.1.3, 
se vidare 6.4.3, konklusion). 
Det holistiska tänkandet, som även är en arbetsprincip, speglas i synsättet att 
hela skolan är en helhet (jfr 6.1.3 och 6.2.2). Elevbemyndigandet och elev-
delaktigheten är uttryck för en kultur av samverkan som präglar både lärarnas 
och personalens arbete och elevernas relationer. Samtidigt finns i byskollärarnas 
pedagogiska tänkande en naturlig betoning av elevernas individualitet och varje 
enskild elevs optimala utveckling. Det verkar som om skolsamfundet blir en 
gemenskap där både individen och samverkan är viktig (jfr Tamis-LeMonda 
m.fl. 2008).  

6.4.3 Förankring i hembygd och natur 
Meningsfullt lärande innebär också att förankra undervisningen i hembygden 
och tillvarata platsens möjligheter. Naturen och miljön inspirerar lärare och ele-
ver till utfärder och naturiakttagelser. En viktig ingrediens i detta arbetssätt är att 
ge möjligheter för eleverna att uppleva med sina sinnen. Stina berättar om natur-
skola och projekt. Hon betonar alla elevers delaktighet, också pojkarnas del-
aktighet: 

[Det är] just det som är min käpphäst, det är den här praktiska undervisningen som 
jag måste få in, praktiskt arbete måste jag få in i skolan. För jag tycker skolan är så 
flickdominerad med de här små, att sitta och rita och måla. Och pojkarna är ju helt 
annorlunda funtade, det är väl därför som de blir så skolleda. Så just att få in i tema-
veckor. Vet du, vi har... vi har bränt tjära och vi har kokat ur kohorn och det finns, 
det är allt möjligt, vi har gjort rövarstekar och allt sånt där, du vet, man prövar på 
från ”laidasta laitaan”, från en kant till en annan. Och det här... och jag ser ju det att – 
just det här när vi far ut, vi är mycket ute i naturen, far på kanotsafari och är mycket 
vid [sjön] och gör maten där ute på såna här Muurikkor [stekhällar] eller på en öppen 
eld eller nånting och – att se hur pojkarna lever upp. Det är... och de här små 
matlagen då som de har... Jag har gått på sån här natur-... vad ska jag kalla det, ute-
skolsutbildning. Det har nog sporrat mig också, jag blev ännu vildare då [skratt]. 
Men pojkarna lever upp med det där. (Stina, tvålärarskola) 

Bergström (1991) menar att skolan alltför mycket dominerats av kunskaps-
betoning och att en för stark betoning av kunskapsdimensionen bland växande 
barn kan leda till att hjärnan inte utvecklas till sin fulla förmåga. Detta tänkande 
om barnets helhetsutveckling präglar också Stinas syn på skolan. Hon vill att alla 
elever ska utvecklas mångsidigt genom en balans mellan det praktiska och det 
teoretiska arbetet. Som flera av lärarna nämnt är miljö- och naturkunskap ett 
ämne där både helhetstänkande och de flexibla möjligheter som finns i litenheten 
kan tillvaratas och utvecklas. Tommy beskriver hur miljön runt skolan ingår som 
en självklar ingrediens i undervisningen. ”Om eleverna får uppleva med många 
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olika sinnen, då lär dom sig bäst, minns bäst”, säger han. De har varje vecka 
minst en miljö- och naturtimme som är ägnad att tillbringas i naturen. Vissa 
veckor kan de även vistas ute längre. Han berättar: 

Vi rör oss nog här, närmast är vi nog här i närheten av skolan. Vi är ute i skog och 
mark då. Vi har nu haft ganska så här traditionellt växter och djur och sen har vi haft 
sånt här att göra upp eld och… var har vi varit, jo plockat bär och svampar och allt 
som man nu gör ute i naturen. (Tommy, enlärarskola) 

Tommy berättar att denna möjlighet att ha uteundervisning skiljer sig från arbe-
tet i en större skola. ”Vi hade inte där, vi hade som målsättning att vi skulle ha 
det, men det blev aldrig nåt lyckat” säger han. Jag undrar vad det berodde på och 
han pekar på att den mindre skolan möjliggör större flexibilitet (se Tommy, 
6.1.2). Också Pia beskriver den lilla byskolan och byskolans miljö som något 
som ger stora pedagogiska och kulturella möjligheter (se poetiskt intervjucitat, 
6.5.1).  
Einar berättar om förankring av undervisningen i hembygden, tvåspråkighet och 
kulturutbyte. Nuet sammankopplas med byns och det omgivande samhällets 
verksamhet, historia och kultur. Skolans hembygdsprojekt börjar i det som är 
nära och utvecklas sedan till det som är längre bort. 

Vi har ett slags projekt här också, som inte är så intensivt alla gånger, men att ett 
hembygdsprojekt att de ska bli förtrogna med det här splittrade distriktet. Så vi besö-
ker ställen som kanske många har glömt bort, som vi har fått tips om att besöka. Och 
vi besöker allas hem och hälsar på. De guidar oss och berättar vad de har för verk-
samhet på gården och företag. Och vi har cykelturer till alla håll på våren och ibland 
på höstarna till byarna. Och på hösten om vädret är bra så far vi och simmar till 
[stranden], så att det finns här nära. Och väldigt mycket då försöker vi, om vi bara 
har råd, att vi tar oss också ut ur byn och bekantar oss med kommunen och [grann-
orterna]. Och så har vi alltid nu på hösten, sen fem–sex år tillbaka, på hösten en 
stadsdag och på våren en stadsdag. Ofta har vi då varit med finska skolan, så att de 
program vi går på så strävar vi till att de kan då vara tvåspråkiga. Vi har besökt både 
finska teatrarna och svenska teatern, vi har varit till simhall flera gånger, till [anlägg-
ning], till muséerna, till [kyrkor] då och liknande ställen som är samtidigt i dagens 
samhälle vår närmiljö, fast nu kanske en bit ifrån. Det här projektet, som vi kallar då 
”att stärka hembygdskänslan” ungefär, så startar vi från byn och så vidare ytterom. 
(Einar, tvålärarskola) 

Einar upplever det viktigt både att ge baskunskaper och att fostra (jfr avsnitt 
6.3.5). I hans syn på vad som är baskunskaper ingår förutom ”att läsa, skriva och 
räkna” också något som kunde kallas kulturfostran. Kulturfostran innebär att 
förankra undervisningen och således eleverna i den egna kulturmiljön. Dan i sin 
tur säger att arbete i hembygdens skola inspirerar till ett ”gräv där du står”-
tänkande: 

Man känner ju, byn är ju bara lite mer än [x] personer, och man känner egentligen 
alla förhållanden här. Och det inbjuder till ett sånt där ”gräv där du står”, ”gräv där 
du har bopålarna redan nedstuckna”, så jag bor på fädernegården också som har varit 
i släkten under många generationer, på det sättet ja, det blir nu så här. Glad är jag att 



172 

 

jag har varit på andra ställen före, för annars skulle det kanske bli enahanda. /…/ 
Men det som man inte liksom borde låta uppstå är liksom en automatiserad tanke att 
för att växa måste man nödvändigtvis bo någon annanstans. (Dan, tvålärarskola) 

Också Gabriella beskriver undervisning förankrad i skolans kulturmiljö och 
värdesättande av gamla traditioner, historia och kultur: 

Så håller vi ju fast vid många traditioner. Att vi njuter av att ha gammaldags julfester 
och att ta reda på gamla traditioner som har försiggått i skolan, och sånt bygger vi ju 
väldigt mycket på. För vi tycker att det är det som hör den här skolan till. (Gabriella, 
tvålärarskola) 

Gabriella uttrycker en respekt för skolans miljö och historia, samt bygdens kul-
tur och historia. Detta kan jämföras med ett kulturpsykologiskt och kulturhisto-
riskt tänkande, enligt vilket individen formas i relationer till både människor och 
miljö (jfr Cole 1998). Både den lokala kulturmiljön och naturen kan gynna ele-
vernas utveckling och växande som hela individer. Lokalt förankrad undervis-
ning är viktig för de ungas identitetsutveckling.95 Enligt Solstad, Rønning och 
Karlsen (Solstad 2003, summary) betonar lärare i små landsbygdsskolor lokal 
kunskap (local knowledge) mer än lärare i urbana skolor gör. Naturmiljön runt 
skolan utgör en naturlig omgivning som kan befrämja kreativitet och lek, vilket 
enligt flera forskare är av betydelse för barns helhetsutveckling (jfr 3.3.3). I 
byskolan ingår naturfostran som en naturlig ingrediens, på grund av skolans 
naturnära omgivning. Förankring i hembygd och natur genom kulturfostran och 
naturfostran möjliggörs av de flexibla möjligheter som litenheten, teamarbetet 
och samarbetet mellan skolan och omgivningen ger. Samtidigt är det en viktig 
del av byskollärarens pedagogiska yrkeskunnande och professionalitet att finna 
en fruktbar balans mellan det lokala och det universella i undervisningen (jfr 
Ingalls m.fl. 2006; Laukkanen m.fl. 1986; Solstad 2003). 

Konklusion: Holistiskt tänkande för meningsfullt lärande 
Lärares pedagogiska tänkande och pedagogiska principer i byskolor kan beteck-
nas som en kunskap som på många sätt varit en tyst kunskap. I samband med 
intervjuerna fann lärarna ord för det kunnande som de lever i vardagen. Lärare 
utgör en yrkesgrupp som ofta är för upptagen för att skapa teorier i praktiken, 
om de inte bereds särskilda möjligheter för detta. Eller som Lippmann (1966, 
70) säger:”The actual culture exists in people far too busy to indulge in the 
strange trade of formulating their beliefs”. Om lärare tillfrågas kan de ändå på-
visa och uttrycka skäl för sitt handlande (Kansanen m.fl. 2000). Genom forsk-

                                                      
95Även en lärare utanför intervjustudien skriver om byskolornas betydelse för elevernas 
identitet. Läraren menar att för en inflyttad lärare innebär det en hel del arbete att lära 
känna byns historia, men det går bra att integrera lokalt material t.ex. i historia och 
miljökunskap för att åskådliggöra och konkretisera, att integrera lokala historier och tale-
sätt i modersmålet eller öva traditionella lekar och göra utfärder i hembygden (Lärarbrev 
2004.)  
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ningsintervjuerna utmanades och uppmuntrades byskollärarna att uttrycka sitt 
tänkande.  
Sammanfattningsvis kan det sägas att byskollärares pedagogiska principer kän-
netecknas av ett holistiskt tänkande för meningsfullt lärande. Det holistiska 
tänkandet innefattar en långtidsdimension som innebär att vara medveten om 
långsiktiga mål för eleverna, att se och skapa helheter i undervisningen, utnyttja 
flexibla sätt att ordna undervisningen, att se eleven i sitt sammanhang, möta 
varje elev som en unik individ och nå eleven på hans eller hennes individuella 
nivå. Det holistiska tänkandet omfattar både synen på läroämnen/kunskap och 
synen på eleven/barnet.  
Det holistiska tänkandet innebär därtill att se skolan som en helhet. Skolkulturen 
och undervisningskulturen präglas av elevbemyndigande och delaktighet. 
Byskollärarna ger ansvarsutrymme till eleverna. Det verkar som om eleverna har 
ett stort handlingsutrymme, som bygger på lärarens tillit till eleverna. Alla 
behövs i den lilla skolenhetens gemenskap.  
I det holistiska tänkandet och intentionen att skapa möjligheter för meningsfullt 
lärande ingår också skolans lokala miljö som en naturlig ingrediens som skapar 
pedagogiska och kulturella möjligheter till förankring i hembygd och natur, vil-
ket kunde benämnas kultur- och naturfostran. Det holistiska tänkandet inbegriper 
också här en tidsdimension; skolans arbete relateras både till ett förr och ett nu, 
genom att undervisning och temaområden anknyts till den lokala historien. Sko-
lan kan ge eleverna en känsla för platsen. Genom att ge både praktisk och teore-
tisk kunskap kan skolan ska främja en balanserad helhetsutveckling. 
Utgående från framställningen om byskollärares pedagogiska principer kan 
följande spektra inringas (tabell 7), vilka handlar om att finna och skapa det opti-
mala utvecklingsutrymmet för varje elev. Dessa dimensioner utvidgar de dimen-
sioner av den pedagogiska balansen och möjligheten som identifierades i avsnitt 
6.1.3 (tabell 2). 
Tabell 7. Att finna den pedagogiska balansen och möjligheten (2) 

Att skapa ett optimalt utvecklingsutrymme 
genom att finna den pedagogiska balansen och möjligheten (2) 

Helhetskunskap  – Fragmenterad kunskap 
Holistisk elevsyn – Distans och respekt 

Elevbemyndigande – Övervakning 
Elevautonomi – Lärarauktoritet 

Elevdelaktighet – Elevpassivitet 
Lokalt förankrad kunskap – Universell kunskap 

Det praktiska – Det teoretiska 
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I relation till de dimensioner som presenterades i avsnitt 6.1.3 (tabell 2), var det 
centrala att finna en konstruktiv balans. I de nya spektra (tabell 7) finns tyngd-
punkten i den lilla skolenheten enligt lärarnas berättelser i första hand vid den 
vänstra sidan. Lärarens professionella arbete innebär att han eller hon medvetet 
utforskar och inringar vilket som är det optimala utvecklingsutrymmet i just den 
skolan, i just den elevgruppen och för den enskilda eleven. Det gäller att finna 
den optimala balansen mellan de olika tyngdpunkterna i relation till både arbe-
tets mål, de inre kontextuella ramarna och den undervisningskultur som fram-
växer i växelverkan mellan eleverna och den enskilda läraren (jfr 6.1). 

6.5 Att finna lärarskapets bärkraft 
Kommunala skoldirektörer uttrycker i en undersökning av länsstyrelsen år 2000 
om effekterna av 1990-talets nedskärningar sin oro över bl.a. att undervis-
ningsgrupperna blivit större, resurserna för undervisningsmaterial och special-
undervisning minskat, samt för hur lärarna orkar med arbetet. Länsstyrelsens 
inspektör Saarto konstaterar att effekterna av nedskärningar inom skolsektorn 
dessutom blir tydliga först efter ett antal år (Länsstyrelsen i Västra Finlands län 
2000). Också vid Utbildningsstyrelsens framtidsforum uttrycker man redan år 
2000 oro för lärarnas ork (Utbildningsstyrelsen 2000). Även lärarnas fackföre-
ning slår larm om att allt fler lärare mår dåligt (se Dahl 8.5.2004). Somersalo 
(2002) menar att lärarna fungerar som en buffert mellan eleverna och nedskär-
ningarnas effekter. Detta motiverar frågan – hur orkar lärarna i de små by-
skolorna? Vad gör att de trivs och stannar kvar i sitt arbete trots att skolan är 
indragningshotad? 
I de senaste avsnitten i analysen av lärares berättelser och beskrivningar av sitt 
arbete i byskolan har lärarnas tänkande om vad som är viktigt i relation till 
eleverna och i undervisningen behandlats. En grundläggande drivkraft i lärares 
arbete är en omsorg om barn och deras växande (Fullan & Hargreaves 1996; 
Noddings 2001; Webb, Vulliamy, Hämäläinen, Sarja, Kimonen & Nevalainen 
2004). Lärares arbetstillfredsställelse sammanhänger med denna grundläggande 
intention, att medverka till elevers optimala utveckling och långsiktiga växande. 
Detta märks också tydligt i de intervjuade byskollärarnas berättelser och beskriv-
ningar av arbetet. Arbetstillfredsställelsen verkar vara hög. Lärarna säger att de 
trivs med sitt arbete och förklarar trivseln med olika faktorer som berör miljön 
och relationerna i denna och till denna. Men de sammankopplar också orkandet i 
arbetet till medvetna val och strategier, vilka fördjupas i avsnitt 6.5.2. Lärarna 
berör därtill ett fenomen som jag vill kalla praxisrelaterade möjligheter att för-
verkliga det pedagogiska tänkandet. Det visar sig att lärarna i sina utsagor ofta 
relaterar beskrivningarna av arbetet och de pedagogiska möjligheterna till struk-
turen, d.v.s. skolans och elevgruppens litenhet. Jag fördjupar här detta tema.  



175 

 

6.5.1 Praxisrelaterade möjligheter att förverkliga de pedagogiska 
intentionerna 

I detta avsnitt analyserar jag lärarnas beskrivningar av möjligheterna att förverk-
liga det pedagogiska tänkandet och sina pedagogiska intentioner i praktiken. 
Kärnan i byskollärares pedagogiska tänkande har jag tidigare sammanfattande 
beskrivit som att se barnet, att bejaka barnets unikhet, att följa barnet, att initiera 
och motivera lärande, samt att ge en god grund för livet (6.3.1–6.3.5, se även 
6.4). Lärarna upplever att det finns goda möjligheter till detta i den lilla skolan. 
Samtidigt hör just dessa aspekter till det som lärarna upplever som viktigt i 
arbetet.  

En struktur som möjliggör att se barnet som en individ och följa utvecklingen 
”Jag tycker det är viktigt att varje elev blir sedd varje dag. Och det har jag ju 
förstås möjlighet till i en sån här liten skola” säger Susanne. ”I en sån här liten 
grupp så hinner du se eleven på ett annat sätt” säger Petra. Det finns en harmoni 
mellan lärarens intentioner och de pedagogiska möjligheter ramarna ger. För 
Gabriella var valet att bli just klasslärare med undervisning i årskurserna 1–6 en 
konsekvens av att hon är fascinerad av att ”se hur barn växer”. I den lilla skolan 
handhar samma lärare eleverna under en lång tid. Gabriella ser ”den här trygg-
heten och känslan av att vi känner varandra och vi vet var vi har varandra” som 
en fördel. Samtidigt är långtidsrelationerna också en utmaning (jfr 6.3.3). Men 
att se hur eleverna gör framsteg är mycket givande. Kontinuiteten i lärare–elev-
relationen gör att läraren får följa med utvecklingen en lång tid. Gabriella och 
Bo beskriver det så här: 

Nog är det ju enormt liksom att se när dom som har haft någon viss svårighet, i 
modersmål till exempel, och att se sedan den här utvecklingen när det släpper, när 
man [eleverna] börjar producera egen text mycket glatt och frivilligt och det blir 
någonting roligt, från att ha varit väldigt jobbigt och kämpigt. Och även det när de 
växer och får nya värderingar och erfarenheter, så nog är det ju intressant att följa 
med. (Gabriella, tvålärarskola) 

Jag tror att det är mera kontinuitet [i enlärarskolan]. I trelärarskolor redan så byter de 
ju [lärare] nästan varje år då, eller vartannat. Att jag kan ju följa upp och se och det 
märker man ju att om det är något som är fel. Men jag tror nog att i större skolor kan 
man gå anonym ut därifrån utan att kunna läsa och skriva, för du fäster dig inte vid 
eleven så mycket. Man har mera ansvar för honom när man har honom sex år. Jag 
tror att har man eleven ett år så tänker man att ”följande lärare tar hand om honom”, 
man skjuter problemen framför sig. Men man kan ju inte se sig själv i ögonen om en 
elev går ut här i sexan och inte kan läsa och skriva, då vet man ju att det är ens eget 
fel. (Bo, enlärarskola) 

Också för Siv är det uppmuntrande att se och följa barnens utveckling. Då jag 
frågar henne varifrån hon får uppmuntran svarar hon: 

Ja... [Skratt] Nå, det är när jag får det här, när jag ser att det drar sig ett gummibands-
flin från ett öra till ett annat när någon fattar någonting, det är ju roligt. Och just när, 
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som den där pojken/flickan som jag sa, som började så där otroligt lågt och som blev 
så duktig. Och så kan jag ju få en, en, faktiskt någon [förälder] då som är glad för att 
det har lyckats för barnen. /…/  Att jag når eleven på den nivå där han är och kan 
starta där och sen tycker jag det är en fördel att jag får ha dem nu i sex år och jag har 
följt så många, /…/ och jag har en nu som är just i [årskurs] som har utvecklats så 
enormt. (Siv, enlärarskola) . 

Dessa praxisrelaterade möjligheter att förverkliga de pedagogiska intentionerna 
sammanhänger med skolans och elevgruppernas litenhet samt med skolans 
koppling till det lokala sammanhanget. Att ha möjlighet att både se barnet holis-
tiskt och följa barnets framsteg ger meningsfullhet i arbetet (jfr Pattakos 2004). 

En struktur som skapar pedagogiska och kulturella utvecklingsmöjligheter 
Pia berättar att orsaken till att hon orkat i arbetet och ”överlevt” (intervjutema 
VI, se intervjuguiden bilaga 2A, jfr avsnitt 6.5.2) är både det ”att skolan är fylld 
av möjligheter” och att hennes personliga liv är i balans, med hobby och familj 
som motvikt till arbetet. ”Jag har möjlighet i mitt jobb att förverkliga många 
saker som jag tycker är viktiga”, säger hon. ”Du har nämnt ordet möjligheter så 
många gånger så jag vill att du berättar lite mera”, säger jag. Pia förklarar vad 
hon menar med möjligheter och berättar att hon har ett särskilt system för att 
organisera undervisningen i åldersblandad klass, vilket gör att hon kan realisera 
de pedagogiska intentionerna. ”Krysschema är ett sätt som jag förverkligar det 
på, alltså genom det så kan jag förverkliga saker och ting” säger hon. Hon 
berättar vidare om allt som hon upplever som möjligheter i den lilla byskolan 
och i byskolans kontext:   

Möjligheter – 
att ta fasta på vad vi har omkring oss i miljön i skolan  
Möjligheter att – alltså vi kan ju göra vad som helst! 

Inte ska vi nu alltid lyfta fram det vi har gjort heller, men 
vi hade möjlighet  
att ha en skogsdag i höstas.  
Det var bara att gå ut här i skogen  
och plocka bär och svamp som fanns i naturen, titta på vad där fanns.  

[En person] som ju då är [naturkännare] var med.  
Så vi var en hel dag, 
det är det vi rapporterar nu till våra [samarbetsskolor utomlands], ja.  
 
Så kom det en förälder in och sa  
att ”vill ni låna strandbastun i [byns strand], så får ni.” 
Så då gjorde vi det, då var vi en hel dag där i skogen.  
Så kom det en granne som fiskar i dom där vikarna, med rökt fisk.  
Det är sånt där! Som liksom, det bara liksom rullar på.  
Alltså det är... föder mera, vad ska jag säga, ja, ringar på vattnet.  
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Vi hade julgranspyssel, det kom åtta vuxna in i skolan den där fredagen.  
Vi hade julgransplundring en kväll tillsammans med elever och föräldrar.  
Och sånt där, att det är liksom inte svårt.  
 
Alltså det kräver, det tar tid att planera det.  
Det är ju det som gör att en sån här form  
är kanske tyngre än bara så där att du går till skolan och så går du hem igen  
när du är på jobb.  
För det tar tid att planera det.  
Men det ger ju.  
Och det ger ju åt oss vuxna också,  
inte skulle vi ju annars göra det.  
Om inte man skulle tycka att hela situationen ger någonting åt alla.  

Möjligheter... 
det som också är viktigt, det är ju liksom personalkopplingen här.  
Att nu till exempel får vi ju nybakt kaffebröd då till det här mötet.  
Att jag hade ju inte möjlighet att skaffa… 

Det fungerar liksom. Man är ett team ändå.  
 (Pia, tvålärarskola) 

Pias berättelse, som här presenteras som ett poetiskt intervjuutdrag, innehåller 
många av de teman som lärarna som helhet berört i sina beskrivningar av arbe-
tet. Den sammanfattar flera aspekter i byskollärarnas praktiska yrkeskunnande 
och pedagogiska tänkande (systematik och organisering parallellt med flexi-
bilitet och frihet, samverkan och teamarbete som verksamhetskultur, möjlighe-
terna till samarbete med samhället och med hemmen, och möjligheterna att på 
olika sätt initiera och motivera lärande, se 6.1–6.4). Byskolan karaktäriseras 
enligt Pia av möjligheter. Det handlar också om att som lärare identifiera det 
handlingsutrymme som finns i den skolenhet där man arbetar (se även Einar, 
nedan). Som Pia tolkar sitt arbete och dess betingelser så finns det i byskolan 
speciella särdrag som skapar särskilda praxisrelaterade möjligheter. Dessa möj-
ligheter sammanhänger både med skolans och elevgruppernas litenhet, med sam-
verkan inom skolsamfundet, samverkan mellan skolan och hemmen, samt 
samverkan mellan skolan och den omgivande miljön (kulturmiljö, naturmiljö). 
Litenheten gynnar flexibilitet och ger pedagogiska och kulturella utvecklings-
möjligheter, som Susanne beskriver på följande sätt: 

Ja, det tycker jag är positivt med små skolor, att du kan förverkliga mycket i en liten 
skola. Att det är lätt, det blir inte så dyrt, eleverna är inte för många, och vi försöker 
ju ta många såna här projekt, så att hela skolan kan vara med. Och det blir inte över-
mäktigt och så mycket att hålla reda på och så här, att det tycker jag att är... person-
ligen tycker jag så, att det är lätt att ställa i ordning projekt i små skolor. Ja och just 
det här att jag tycker det är lätt att motivera dom här eleverna. Så att det är ju en för-
del. Det är ganska lätt att ta sig till olika ställen, vi behöver inte beställa fem bussar 
när vi far, vi beställer en liten taxi eller en minibuss och så far vi och man kan lätt ta 
emot oss för vi är inte så många. I stället för att kanske dela upp den här utflykten i 
omgångar. (Susanne, tvålärarskola) 
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Ett handlingsutrymme präglat av frihet och ansvar  
Utgående från en longitudinell analys av lärares livsberättelser från år 1950 till 
nuet drar Goodson (2007) slutsatsen att det är en kris inom utbildningen och den 
offentliga sektorn. Upplevelsen av mening i arbetet minskar, då det inte finns 
möjlighet till självständighet och självförverkligande i arbetet på samma sätt 
som tidigare. Byskollärarna betonar friheten i arbetet, parallellt med ansvaret. 
Gabriella har trivts så bra i den lilla indragningshotade skolan att hon inte ens 
tittat på dagstidningssidorna över lediganslagna lärartjänster i andra skolor. ”Det 
har varit så väldigt givande att jobba här och kunna utveckla så mycket saker, så 
därför har jag inte haft intresse av att se på andra tjänster” säger hon. ”/.../Det 
finns inte faktorer som begränsar på det viset, att verkställa olika saker.” Jag ber 
henne berätta mer om vad som gör att hon trivs och hon svarar att ”Jag tror nog 
att det är den här stora friheten egentligen som väger tyngst” och tillägger ”men, 
det finns mera ansvar också här”. Gabriella placerar implicit friheten och ansva-
ret i varsin vågskål och säger vilkendera hon tycker väger mest. Friheten relate-
rar hon till att det är ett litet sammanhang och att samarbetet inom personalen 
som helhet fungerar som ett teamarbete. ”Det är den här smidigheten, flexibilite-
ten som gör att det blir möjligt med frihet” (jfr 6.1.2). Ansvaret har å andra sidan 
gjort att Gabriella har fått lära sig mycket eftersom en lärare i en liten skola får 
ta ansvar för ”alla delar”.     
Det verkar som om friheten och ansvaret följs åt i den lilla enheten och är stimu-
lerande för läraren. Flexibiliteten skapar goda praxisrelaterade möjligheter för 
undervisning och kreativt pedagogiskt utvecklingsarbete. ”Det handlar just om 
det här att kunna förverkliga saker som man tror på” säger Gabriella. Det förenar 
tanken om både mål och mening i arbetet. Ramarna och strukturerna harmonie-
rar med lärarens intentioner om vad som är viktigt i undervisningen och i rela-
tion till eleverna och om vad hon vill förverkliga i skolan. Också att se barnens 
samhörighet och kreativitet ger mening och glädje i arbetet. Det verkar som om 
också eleverna har en stor frihet i den lilla skolan:  

Det var helt fascinerande i höstas då skolan började. Alla barn lekte såna här fantasi-
lekar, de byggde upp samhällen av kottar och av stubbar och av allt möjligt och 
gjorde stora stängslen och där var liksom sjätteklassisterna med också. Och sexorna 
kan sitta på gungan och gunga någon eftermiddag när dom andra har åkt hem. Det 
finns ingenting som säger att ”nu är jag för stor eller tuff för att gunga eller för att 
leka med dom här kottarna här”. Dom får tillåtelse att göra sånt som dom är intresse-
rade av utan att tänka på vad dom borde eller på hurudana dom borde vara. 
(Gabriella, tvålärarskola) 

Maria i enlärarskolan berättar om trivseln i arbetet och om hur hon som lärare 
inte kan undfly det stora helhetsansvaret. Det är både belönande och betungande. 
Litenheten gör att ”det är lättare att göra det man vill göra” och att vara flexibel. 
Läraren har både autonomi och ansvar. Läraren ska också vara mycket mång-
sidig och kunna sköta många olika typer av uppgifter. 

I: Hur trivs du? 
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Maria: Jag trivs jättebra, faktiskt.  

I: Jo. Varför? 

Maria: Du har så stora möjligheter att vara flexibel. Att då du har, då man har så där 
10–15 elever så är det på något vis lättare att göra det man vill göra, att du behöver 
inte alltid ta hänsyn till andra lärare, andra klasser, på det sättet… det är väl det där 
att man får bestämma själv [leende]. 

I: Men man har ingen annan att skylla på heller? 

Maria: Nä! Det är ju det som är då nackdelen, att man ska göra allting själv. Oftast så 
har du ju som – då det kommer [arbetsuppgifter] till adb-ansvariga, då är det jag som 
ska ta det, kommer det till gymnastikläraren, då är det jag som ska ta det, ska man 
vara med i nån arbetsgrupp, då är det jag som göra det, ska man vara facklig repre-
sentant, så att – det är ju då allting! (Enlärarskola) 

Också Einar berättar att trivseln i arbetet sammanhänger med frihet och flexibili-
tet: 

I en liten skola har man, tror jag åtminstone att man har, en större frihet att vara flexi-
bel. Kommer vi på att vi vill göra en utflykt, till och med fast ut till centrum eller nå-
got museum nästa dag, så är det bara att beställa taxi och kolla att det fungerar och så 
åker vi iväg. Det fungerar knappast med en skola på 60 eller 100 elever, tror jag, lika 
behändigt. Så där har man den här fördelen att flexa [arbeta flexibelt] ganska fritt 
inom sakliga ramar. (Einar, tvålärarskola)  

Enligt en finländsk utbildningsutvärdering (Atjonen m.fl. 2008) framkommer det 
att lärare upplever ökade svårigheter att tillämpa ”sin idealpedagogik” med 
växande skol- och/eller gruppstorlek. Det verkar som om lärarna i de små by-
skolorna är tillfredsställda med de praktiska möjligheter de har att förverkliga 
sina pedagogiska intentioner. Läraren Einar har utforskat det pedagogiska hand-
lingsutrymmet; han ser de pedagogiska möjligheterna som finns inbyggda i den 
lilla strukturen. Handlingsutrymmet beskriver han som ett område inom vilket 
han och kollegan kan ”flexa ganska fritt inom sakliga ramar”. Einars begrepp 
”sakliga ramar” uttrycker en etisk dimension i arbetet, där läraren bär ett ansvar 
för att analysera och förstå de yttre och inre ramarna och utforska handlings-
utrymmet så att arbetets pedagogiska möjligheter kan förverkligas (jfr Rørvik 
1991).  

6.5.2 Att förbli lärare – ork och överlevnad  
I detta avsnitt presenteras lärarnas syn på sin egen ork och överlevnad i arbetet 
utgående från konkreta intervjufrågor om detta (se bilaga 2A Intervjuguide, tema 
VI). Jag frågar Maria vad som har gjort att hon överlevt och fortsatt arbeta i en 
enlärarskola och hon svarar spontant att ”det är en väldigt bra fråga”: 

Ja.  
– Du har valt en väldigt bra fråga!  
Överlevt är nog så där – på pricken!  
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Det som gör att man stannar kvar och överlever,  
det är nog,  
dels är det att man tycker om hela den här skolmiljön,  
allt det – säg allt som vi nu har innanför dessa väggar och utanför,  
och också den här kontakten då mellan personalen,  
att man trivs helt enkelt,  
att det är roligt att jobba här,  
vi har trevligt både med personalen och barnen,  
att… det är nog…  
och då du ser att barnen lär sig och de utvecklas och  
– det är nog det.  

Och så länge resurserna är tillräckliga.  
Att det är det också, att minskar de i mera,  
så då är det, då,  
eleverna tror jag klarar sig,  
men att då är det nog lärarna som tar stryk.  
Att då, då jobbar man sig fördärvad.  
Sku’ det va mindre resurs än vad det är nu,  
så då är det nog på  
– på gränsen. [Tystnad]  
(Maria, enlärarskola) 

Maria har i detta sammanhang också berättat om sitt arbete med orden ”vad jag 
behöver för att klara av det” och ”vad jag vill åstadkomma” (se 6.5.3). Detta 
signalerar ett spänningsfält mellan de resurser som finns och de krav läraren 
upplever eller mål läraren ställer. De berättelser om överlevnad som här kommer 
att återges karaktäriseras av en inneboende strävan efter balans mellan resurser 
och krav/mål. Som resurser räknas både de institutionella och strukturella resur-
serna, och de professionella och personliga resurserna. Då resurserna, d.v.s. det 
som bär, minskar måste läraren sträcka sig längre och tänja sig för att klara av att 
nå det han vill eller bör uppnå. I och med detta finns en risk för att läraren tänjer 
sig inte bara till sitt yttersta, utan över sitt yttersta. Om de yttre resurserna till 
skolan minskar börjar i första hand lärarna må dåligt, menar Maria. Med tiden 
återspeglas detta i elevernas resultat och välmående (jfr Somersalo 2002; 
Heikkinen 1998).  
Figur 1 illustrerar spänningsfältet mellan det som läraren bär (vill ge) och det 
som bär läraren (de yttre resurserna såväl som den inre grundvalen i lärarskapet). 
I bilden står en lärare på en bas, som ska stöda och ge balans, samtidigt som 
läraren också ska bära något, d.v.s. klara av att ge något vidare till sina elever, 
något som också i sin tur kan bli en bas och en grund för elevernas liv. På den 
symboliska bilden är den bas som läraren står på lik det som läraren bär (detta 
analyseras närmare i avsnitt 6.5.3).  



181 

 

Figur 1. Att finna balans mellan resurser och krav/mål. 

Att de intervjuade lärarna i de små skolorna överlever resursåtstramningarna 
sammanhänger med både kontextuella faktorer, som kan relateras till den lilla 
skolans förankring i det lokala samhället, och till den lilla skolan som utbild-
ningsmodell, samt till interna faktorer som berör lärarens egna resurser både på 
det professionella och personliga planet. Det som bär Maria är trivseln i miljön, 
samverkan med barnen, personalen och byn, och möjligheten att se barnen 
utvecklas.  
Att lärare stannar kvar trots att skolan är indragningshotad beror dels på de tidi-
gare beskrivna aspekterna i byskolans kultur och kontext som gynnar lärarnas 
trivsel och arbetstillfredsställelse (möjligheten att se den enskilda individen och 
följa utvecklingen, de pedagogiska och kulturella utvecklingsmöjligheterna, 
samt ett handlingsutrymme präglat av frihet och ansvar), dels på trivseln i det 
sociala och kulturella rummet, känslan för platsen, samt medvetna eller omed-
vetna överlevnadsstrategier för att skapa balans mellan arbete och fritid, samt 
mellan utveckling och vila. Professionell utveckling kan också vara en medveten 
överlevnadsstrategi. I det privata livet är lärarens personliga relationer viktiga. 
Självkännedom och lyhördhet för de egna behoven är nödvändiga också på 
grund av omsorgen om eleverna. Jag presenterar här dessa teman närmare. 
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Trivsel och kommunikation i det sociala och kulturella rummet  
Jag har nog trivts väldigt bra måste jag säga. På alla sätt och vis. Att det är både 
snälla elever och bra föräldrar som man kommer bra överens med. Så det är nog som 
en liten familj kan man säga eller en stor familj. (Tommy, enlärarskola) 

Då jag frågar lärarna om deras trivsel i den lilla byskolan, svarar samtliga lärare 
att de nog trivs i arbetet – annars skulle de inte ha fortsatt arbeta där. Orsaken till 
trivseln är enligt lärarna byskolans miljö. I miljön inräknar lärarna den fysiska 
miljön och naturen, men också relationerna. Tommy beskriver skolan som en 
liten eller stor familj. I den stora familjen ingår inte bara människorna i skolan, 
utan också personer runtom som stöder skolan. Siv berättar om sitt första möte 
med byn och skolan (se citat i avsnitt 6.2.1) och om hur hon redan vid sitt första 
besök i byn intuitivt hade känt att här ville hon stanna. Hon tolkar de röda husen 
som symboler för byns vänliga och välkomnande sinnelag. Också Maria, som 
började med att arbeta som timlärare och pendla mellan olika skolor upplevde, 
då en tidigare lärare skulle gå i pension, att hon visste att hon ville arbeta i just 
denna skola. ”Jag var ganska så säker på att det var här som jag ville jobba”, 
säger Maria. Jag undrar varför:   

Dels är det miljön och omgivningen, att det är fin skola, fin miljö runtomkring. Och 
jag trivdes med barnen och föräldrarna. (Maria, enlärarskola) 

Dan som bor och arbetar i den egna födelsebyn talar om äktheten som en ingre-
diens i det sociala samspelet mellan människor som känt varandra länge. Han 
betraktar rakheten som en förmån (jfr avsnitt 6.2.4):  

Nå – jo, jag trivs därför att... ja, det är ju lättarbetat när du känner människorna på ett 
sätt. Det betyder ju inte att vi skulle ha nåt, här förekommer ju också elevvårds-
problem och det ena med det andra som på alla andra ställen, människorna är ju lika-
dana överallt på jordklotet sist och slutligen. Men eftersom man nu känner männi-
skorna, så är det ju lättare att tala rakt utan större kringelikrokar om det behövs /…/ 
(Dan, tvålärarskola) 

Också Gabriella ser rakheten i relationerna som något som gynnar arbetet. Liten-
heten möjliggör direkta responser i kontakterna:  

Jaa… jag tror att nog är det ju sån här direkt respons man får som gör att man – den 
här växelverkan som gör att man får en känsla av att man är inne på rätt spår eller – 
man märker ganska fort om man inte är det och… och ja, den här direkta kontakten. 
(Gabriella, tvålärarskola) 

Stina trivs med att en liten skola är familjär. Hon talar om långsiktigheten i arbe-
tet och det fenomen att hon som lärare nu undervisar barn till sina forna elever. 
Det skapar en speciell samhörighet och ett förtroende som gynnar lärarens krea-
tivitet (se Stina, citat i 6.2.4). Tankarna om äkthet och tillit, som lärarna beskri-
ver som grundstenar i fungerande möten med sina medmänniskor, återspeglar 
sig även i Pias tanke om vad som är det viktigaste eleverna kan få med sig från 
byskolan inför framtiden:  
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Den här tryggheten, kontakten till andra elever och vuxna. Ja. Liksom vi ser varandra 
i ögonen, vi säger hej när vi träffas, vi liksom… ja. (Pia, tvålärarskola) 

Att se barnet och följa barnet är ett centrala mål i lärarnas pedagogiska tänkande 
(jfr 6.3). Samtidigt finns i det lilla samhället en möjlighet till kontakter mellan 
människor så att individerna – och också läraren – blir sedda. Detta kan gynna 
den enskildes utveckling om det finns en uppmuntrande tillit i relationerna (se 
vidare 8.1.1 och 8.1.2).  

Känslan för platsen 
Lärarna får energi inte bara från byn som social, kulturell och historisk miljö, 
utan också från den fysiska miljön och naturen. Erkkilä (2005) undersökte 
lärares känsla för platsen och fann att den fysiska platsen betyder mycket för 
landsbygdslärarna. Också i mina lärarintervjuer framkommer ett tema som kan 
kallas känslan för platsen. Naturen och lugnet i miljön runt skolan skapar trivsel, 
säger t.ex. Tommy. Flera av lärarna berättar också om naturen som en källa till 
rekreation. Jag frågar läraren Dan vad han gör för att återhämta sig och få ny 
energi. Dans berättelse illustrerar såväl den konkreta känslan för platsen och 
hans vilja att finna ”små upplevelseställen i livet”. Dan berättar:  

Här bak på skolan så finns det 
ett ställe där det växer liljekonvaljer 
och jag var ut och kika’ på dem i – förrgår 
och de är tio cent’, 
de var tio centimeter då 
och hade börjat 
öppna sina kalkar, eller vad kallas det, 
lite grann.  
Och så har jag en sommarstuga 
längre ut 
och där finns det också liljekonvaljer. 

Men det är ännu inte där, 
utan jag har då ett – 
ett hemligt ställe – 
Som är 
på något sätt – 
det är inte, jag äger inte marken, 
på något sätt, på det sättet, 
utan 

det finns ett ställe 
som jag förknippar med 
mitt upplevelseställe. 

Det är sådana där 
små – 
små upplevelseställen i livet. 
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Men det behöver inte alls vara – 
det är bara så konkret 
och lätt uttryckt 
att beskriva den där underbara backen full med liljekonvaljer.  
Det finns ormar och mygg där också förstås. 

(Dan, tvålärarskola) 

Metaforiskt illustrerar Dans beskrivning av platsen både styrka och sårbarhet. 
Samtidigt som lärarna verkar finna styrka i platsen där de bor eller arbetar, 
vilken förknippas med landsbygd, natur och friluftsliv, finns också staden med 
som ett alternativt rum för vila och rekreation. Besök i staden kan utgöra ett 
andhål. Det är viktigt att unna sig något litet extra emellanåt, för att man ska må 
bra: 

Man är nu inte, vet du när man bor ute i skärgården, så man är nog inte så ofta in till 
stan. Men till exempel när man far in till [stad] så tycker jag att bara en sån sak att få 
köpa några fina kläder eller så här, så att man mår gott, bara en sån sak. Man behöver 
inte så mycket extra, utan för mig kan det vara att man klär upp sig då man far ut, och 
att fara och äta och nåt sånt här. /…/ Petra, enlärarskola) 

Dan beskriver konkret spänningsfältet mellan att vara synlig och igenkänd/sedd i 
det lilla samhället och behovet av att någon gång få vara mer anonym. Staden 
symboliserar motvikten, anonymiteten och möjligheten att ”gå mellan roller” 
som Dan säger (jfr 6.2.4): 

Dan: Jag har ingen roll som inte är synlig i det här lilla samhället. Lärarens och pap-
pans och den separerades eller den fiskeintresserades eller vad man nu, sälkötts-
fantastens – snusarns. 

I: [Skratt]. Ja, man är inte anonym. 

Dan: Näe, det är man inte. Och det kan ju hända att, men nåja, jag far nog in till stan 
ibland när jag behöver. 

Balans mellan arbete och fritid 
För att läraren ska orka måste han eller hon finna en balans mellan yrkeslivet 
och det privata livet: ”Sen är det ju viktigt att man har egna intressen som man 
då balanserar det här yrkeslivet emot”, säger Susanne. Flera av lärarna talar om 
att man behöver någon motvikt till arbetet. Tommy säger ”man orkar nog bara 
tills vidare får man väl säga, men just den där idrotten är ju viktig för mig, så att 
jag nu fysiskt håller mig i skick”. Tommy lärde sig småningom att göra allt 
förberedelsearbete klart medan han var i skolan och försöker nu undvika att ta 
hem arbete. Också Bo beskriver hur viktig motionen och fritiden är för honom:  

Nu har jag hittat på dom här rullskridskorna, nu skrinner jag nästan varje dag så där 
10–15 kilometer och skidar vintertid också. Det är det här just att det fysiska är nog 
viktigt, för är du inte i fysiskt skick så är du inte heller i psykiskt. Man orkar mer, och 
blir inte så lätt irriterad kanske. /…/ Det är nog en sån stress i dag. Jag tror vi stressar 
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för mycket nu. Jag tycker nog att man [jag] värdesätter nog den här lediga tiden. Det 
är nog mera värt än pengar. (Bo, enlärarskola) 

Det är viktigt att finna en balans mellan arbete och fritid, mellan familjeliv och 
arbetsliv. ”Jag har en ljuvlig familj och ett ljuvligt hem och en trädgård och 
natur”, säger Pia, ”och jag tycker att där sker liksom min kompletterande utveck-
ling, man behöver ju ha sina kanaler för att lite ventilera”. En familj innebär i sig 
något som skapar en sund gräns för lärarens engagemang i skolarbetet, menar 
både Gabriella och Susanne: 

Jag försöker ju få någon balans mellan yrke och familjeliv och det har ju blivit enk-
lare sedan jag fick barn. Ja, på det viset att jag… då blir det viktigare för mig att prio-
ritera även hemmet på ett annat sätt. Att det är klart, för att då finns det… då har jag 
en större orsak att fundera på att hur mycket ger jag till jobbet och hur mycket be-
hövs jag i hemmet. /…/ Den där balansen i hemmet också, av egen familj och man, 
betyder massor. (Gabriella, tvålärarskola) 

Susanne upplever att läraryrket är ett kall. Då finns det en risk att man bränner ut 
sig, menar hon: 

Jag vet inte, jag har det väl som kall, jag tror det. Att därför kanske man också sätter 
ner så mycket privat och oavlönad tid. Att man tycker om sitt jobb. Och jag tror att 
jag borde lära mig att lite dra den här gränsen mer än vad jag gör. För att det finns ju 
en risk att man bränner ut sig också. (Susanne, tvålärarskola) 

Det behövs en balans mellan engagemang och vila. Susannes familj hjälper 
henne att dra en gräns för hur mycket energi hennes arbete får ta. Att räcka till är 
lärarnas dilemma:  

Där är det nog tror jag lärarnas dilemma. Och många gånger är man missnöjd med att 
man ger kanske för mycket tid åt sitt arbete och för lite tid åt familjen. Men att då är 
det viktigt att ens familj klarar av det och vet varför och hur vi balanserar det sen, så 
att det ändå blir bra. (Susanne, tvålärarskola) 

Balans i lärarens privata liv 
Liksom Maria, reagerar också Siv igenkännande på frågan vad som gjort att hon 
överlevt.  

Ja-a. Det har jag nog fun-... [litet skratt]… funderat många gånger. Jag måste nog 
säga, jag tänkte på det faktiskt, att först och främst är det nog ditt eget personliga liv. 
Hur du har dina personliga relationer, hur du trivs med din familj och ditt par. Och 
där har jag nog haft den turen att jag har jag har en stabil grund på det sättet att jag 
behöver inte börja lösa problem när jag kommer hem. /…/ När inte du har kolleger så 
måste du nog ha en god relation till dina nära och det har jag nog haft. Och sen har 
jag nog trivts både med människorna här i byn och med barnen. Och jag har känt att 
jag har varit uppskattad och jag har känt att de har värdesatt det vi har gjort, så då har 
man nog orkat bättre. (Siv, enlärarskola) 
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Den egna familjen och relationerna inom den är mycket viktiga. Speciellt de 
kvinnliga lärarna talar om familjen och det privata livet som en källa till styrka i 
arbetet. Makens stöd betyder mycket.  

Ja... ibland har jag funderat om jag alls har överlevt! [Skratt] Ibland är man så trött så 
man inte riktigt orkar... [Suck] Jag tror att jag har någon sån här kombination av...  
jag är väldigt energisk, sån här som är på topp så här och så ger jag järnet och så far 
jag hem och så är jag så lat... [Skratt]. Att jag har den förmågan att det är ”on–off”. 
Sen har jag en man som stöder mig till hundra procent, så han har skött om den här 
basservicen, barnen och hemmet. Så det är, det är nog ganska mycket hans förtjänst. 
(Stina, tvålärarskola) 

Också flera av de manliga lärarna talar om makans inställning till hans arbete. I 
det fall då båda är lärare är det en fördel att man förstår varandra. För någon av 
de kvinnliga lärarna fungerar maken också som ett stöd rent praktiskt, då 
inbesparingsåtgärderna lett till att läraren i enlärarskolan ensam måste ansvara 
också för fastighetsskötseln: 

Siv: Det är ju min man som får ställa upp när det – sist nu hade en av de här ytterdör-
rarna blåst sönder under förra veckoslutet – den stod och grinade där tio centimeter 
från väggen. Vi fick nog på första maj fixa den. 

I: Men att det är din man då som...? 

Siv: Nå, det är ju att jag är ju inte så händig med sånt [skratt]. 

I : Nä, men att du är ju lärare, inte vaktmästare. 

Siv: Jo, men att inte räknar nån på det, att jag vet inte om dom ens vet det... 

”Jag vet inte om dom ens vet det” säger Siv då hon berättar om hur hennes make 
får rycka in och göra praktiska sysslor i skolan. Mycket av lärarnas arbete sker i 
det fördolda, men familjen är den som speglar lärarnas vardagsverklighet.  

Utveckling som överlevnad och balans 
Marianne utrycker det som säkert är de flesta lärares inre målsättning inför den 
framtida karriären ända tills pensionsåldern:  

Jag vill nog att man ska hållas kvar så att man kan, man förstår barnen ända in till 
pensionsåldern, att man håller sig ändå så pass, ska vi kalla det ung då eller vad man 
kallar det, att man kan gå ner på deras nivå och orkar delta i deras aktiviteter och 
hänga med. För nog är det många som säger att ”hur ska vi orka sedan när vi är just 
60 år att hålla på med det här?” (Marianne, tvålärarskola) 

Professionell utveckling hjälper läraren att orka. Fortbildning och utvecklings-
projekt är ett sätt att motverka stagnation. Speciellt de äldre manliga lärarna talar 
om att karriärmöjligheterna i läraryrket är få. Utmaning i arbetet fås i stället 
genom att man som lärare sträcker sig ut och intar nya områden av kunskap och 
kompetens. Det egna lärandet blir lustfullt och stimulerande, i stället för att vara 
enbart en plikt.  
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Jo, jag sökte kunskap och kunskap är tillgänglig, den finns, det gäller att hitta den, 
men du vet, vem ska egentligen vara intresserad av en ny uppsättning redskap för 
kunskapshantering om inte en lärare? Jag tycker nog också det är lite grann av en 
plikt på ett sätt, men det har ju varit så roligt så det har inte känts som en plikt. Och 
därför har jag kanske inte blivit så nött i kanten som jag mycket väl kanske skulle ha 
blivit om jag skulle ha börjat räkna timmar. För lärandet är ju en lust. (Dan, tvålärar-
skola)  

Också läraryrket i sig erbjuder omväxling, genom eleverna. ”Man har ju ett 
arbete med levande varelser, en dag är ju inte den andra lik”, säger Bo, som en 
förklaring till varför han trivs så bra i enlärarskolan. Lärares frivilliga fortbild-
ning till exempel på sommaren kunde gärna bekostas av staten eller kommunen, 
menar Stina, eftersom många lärare kanske inte utnyttjar möjligheten till alter-
neringsledighet, av ekonomiska skäl.  

Jag tycker det skulle vara viktigt att man får göra något annat, för jag vet bara när jag 
har studerat vidare själv hur bra man mår. När man bara ger och ger och ger så, det 
blir så tomt till slut att man bara skramlar… [skratt]. Men att få ta emot och bara få 
sitta och gapa. (Stina, tvålärarskola) 

Indragningshotet och den osäkra framtiden kan innebära ett hinder för utveck-
ling. Ett sätt att klara den yttre och inre press som indragningshotet skapar är att 
distansera sig på olika sätt (jfr Pattakos 2004). Pia berättar att ironi varit en 
överlevnadsstrategi i lärarrummet. Men också att trotsa den osäkra framtiden och 
välja att utveckla pedagogiken som berör åldersblandning, blev en styrka: 

Det har nog tagit på, det har tagit fruktansvärt mycket på. Vi har ju genom ironi då 
liksom orkat oss igenom det helt enkelt, det har vi gjort, liksom i lärarrummet då. 
Men sen har vi också sånt där, att nu i våras så satte vi in en ansökan om att få göra 
ett studiebesök till någon skola som sysslar med årskurslös eller åldersblandad under-
visning egentligen. För det här är ju en dröm som vi har haft i många år och jag har 
varit på kurs för det och vi har funderat på det. Men när det hela tiden har legat i luf-
ten att ska skolan vara kvar eller inte, så har vi ju tyckt att inte börjar vi för ett år. Det 
är så pass mycket att förbereda. Men nu beslöt vi, vi far i alla fall på en sån här ex-
kursion om vi får pengar för det. (Pia, tvålärarskola) 

Som en annan motvikt till osäkerheten finns de invanda rutinerna. Att rutiner 
och traditioner kan fungera som motor för läraren visar Einar då han berättar om 
deras årligen återkommande fester i skolan, som innebär mycket förberedelse-
arbete för både elever och personal. Einar berättar att:  

/…/ det är nog ganska jobbigt och den här finska läraren här sade nog ”och du bara 
orkar med dina vårfester du” då jag var dit i förra veckan. – ”Ja, jag drog igång mig 
själv för 30 år sedan och jag vet inte hur jag ska kunna avsluta det heller, inte!” 
[svarade jag]. (Einar, tvålärarskola) 

Att finna en balans mellan nytt och gammalt, mellan förändring och rutin är 
viktigt. Det handlar om en liknande balans, som den mellan ordning och frihet 
(jfr 6.1):  
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Det får inte vara för mycket såna här projekt hela tiden, utan då blir eleverna oroliga 
och då blir jag själv orolig. Att jag vill att det ska flyta på ganska bra, så jag vill ha 
ganska bra kontroll på allting, på det viset. (Tommy, enlärarskola) 

Man måste våga pröva på nya saker i skolan, nya arbetssätt och funderingar. Sedan 
måste det ju alltid finnas den här grundtryggheten ändå, att man kan ju inte förändra 
allting eller man vill väl inte förändra allting heller. (Susanne, tvålärarskola) 

Också Siv berättar om de förändringar som hon upplevt under sin lärarkarriär, 
och jag frågar hur hon gjort för att klara av dem, och om hon har något råd att ge 
angående detta, och hon berättar:  

Nå där är det nog igen att du måste ju ta till dig det där nya, men du måste ju fundera 
att vad är kärnan i det här, vad gagnar eleven och vad gagnar mig och vad, vad kan vi 
ha nytta ur det här. Du kan ju inte heller bara kasta fram en ny idé från dag till dag, 
att ”nu står det i böckerna att nu ska vi ha det här, nu ska vi ha den här undervis-
ningen”, att du måste nog ändå hålla den där grunden inom dig själv. Och sen tar du 
till dig nya idéer och tar i den mån som du tycker det gagnar ditt arbete. Men du kan 
inte kasta allt överbord och tänka att ”nä, nu ska det vara data, nu ska vi strunta i alla 
läroböcker, nu ska vi ha data”. Och nu har vi skrivit så mycket på data så jag frågade 
dem i dag när vi gjorde morsdagskort att ”ni får skriva ut det på data om ni vill, men 
ni får också skriva för hand, det är ganska personligt och trevligt att ha en handskri-
ven vers åt mamma”. Nå alla valde handskriven, så att det, skulle det ha varit ovant 
för dem så hade de ju rusat upp alla, men nu har de insett att det är bra att kunna data, 
det är bra att kunna söka fakta, och det är bra att kunna ta en utskrift, men också en 
personlig handstil är viktig. 

Läraren behöver ha en bas i arbetet, en grund inom sig själv, säger Siv. Susanne 
kallar det grundtrygghet. Det kan förliknas vid en etisk bärkraft, där arbetet utgår 
från en inre övertygelse (jfr Dan, 6.2.5). Den grund läraren står på ”inom sig 
själv” hjälper läraren att finna en rätt balans mellan krav och resurser och mellan 
utveckling och vila. 

Att veta när det är tid för vila 
Flera av lärarna talar om hur viktigt det är att vara lyhörd för de egna behoven av 
vila. Då jag frågar Maria hur hon orkar svarar hon ärligt ”inte orkar jag alltid” 
och berättar om att hon av erfarenhet lärt sig att hon måste vara lyhörd mot sig 
själv. Ett år försökte hon klara av allting ensam i samband med julfestförberedel-
serna96, men ”gick i väggen”. Det ledde till att hon nu bättre vet var gränsen går 
för vad hon klarar av och orkar: 

Man märker när det blir för mycket. Att då du inte längre – då du börjar tappa de där 
bollarna som vi pratade om, och du glömmer saker, alltså missar saker helt enkelt, 
därför att du inte hinner, så då märker man att nu, nu ska det va’ en paus, nu ska det 
va’ nånting annat emellan. Och just det där så har jag märkt nu att hur oerhört viktigt 

                                                      
96 Julfesten är en av höjdpunkterna under året, då kommer ofta hela byn till skolan för att 
delta i festen (se även avsnitt 7.1.1 om skolans dubbla funktion). 
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det är att man är frisk själv. Att det är nog – jätteviktigt! Och vet det där att nu är det 
dags, att liksom, nu – att man vet själv att ”nu är du sjuk, punkt slut, nu ska du stanna 
hemma!”. (Maria, enlärarskola) 

Dan talar om att han vill att eleverna ska få ”ett koncept som låter dem våga vara 
här i sina liv, vara på plats i sina liv”. I intervjun som helhet beskriver Dan indi-
rekt hur han gör för att ge eleverna detta. Ett sätt är ”att inte dra sig undan när 
det blir [svårt], men att dra sig undan innan man blir för trött”. Det kan tolkas 
som att inte vara rädd för att arbeta hårt, men att känna sig själv så väl så att man 
inser sin begränsning. ”Om omdömet inte räcker till att kliva av och säga ’nä 
stopp’, så åtminstone jag har en kropp som säger ifrån då”, säger Dan. ”Jag har 
en sån gräns att har jag feber så är jag borta automatiskt, men jag vet inte när jag 
skulle ha haft feber eller några såna saker” säger Einar. Stinas överlevnads-
strategi är att ha roligt i arbetet och finna utvecklingsmöjligheter, men också att 
”kunna vila, att ta ett sabbatsår, som jag har planerat nästa år.” Mariannes över-
levnadsstrategi är ”det där att man kan unna sig att vara lat”. Det handlar 
följaktligen om att finna balans mellan utveckling och vila. Det handlar också 
om självkännedom och inre styrka, vilket Siv uttrycker så här: 

När du är ensam här på din arbetsplats  
så måste du vara väldigt – 
du måste ju märka själv om du börjar sacka efter 
eller om du börjar mista kapacitet, så att säga. 
För det finns ju ingen kollega här som kanske välvilligt kan säga 
 ”hör du är du trött nu?”  
eller ”är du utbränd?” 
eller ”är du slut?” 
eller ”hur är det med det där, att borde du vara ledig?” – 
att du måste veta det själv. 

Och det är ju det man hoppas 
att man orkar så länge som man ska va’ 
och att man orkar att –  
för de sista eleverna man har  
har ju lika stor rätt att få samma undervisning som de första,  
att du får inte tänka  
att ”äsch nu har jag så lite kvar, så nu ids jag inte sätta mig in i det där” – 

När datorn kom så minns jag att högstadierektorn sa 
att ”ni får låna våra gam-, ni får våra gamla apparater, 
men ni måste komma efter dem själva 
och ni måste gå en kurs”.  
Och jag tänkte  
– det är väl kanske, kan det vara femton år sen – 
att ”nu börjar jag nog bli gammal, att ska jag?  
 Nä, jag far, för jag får ju ingen apparat annars!”  
Och jag minns det var yrsnö  
och jag är inte så där superbra att köra bil  



190 

 

och jag vingla’ iväg till stan  
och jag fick apparaten och gick kursen. 

Och jag är ju nog så glad för det. 
Jag kunde ju ha tänkt då  
att ”nå äsch data, att det tänker jag inte syssla med”,  
men att man måste ju ändå tänka 
att ”du ska ju ge de här undervisning, de här eleverna,  
precis samma undervisning som de skulle ha om de skulle ha en yngre lärare” 
– men att kan du, klarar du det? 
Det är ju det som, det är väl den visionen man har 
att man skulle klara det så länge.  
 (Siv, enlärarskola) 

Siv illustrerar vad det innebär att vara lärare och utgående från en etisk hållning 
metaforiskt sträcka sig ut och inta nya områden av kompetens, för elevernas 
skull. De intervjuade lärarna menar att det inte är större risk att stagnera i en 
liten skola än i en stor (jfr avsnitt 6.2.5). Skillnaden är bara den att i ett större 
kollegium kanske man stöder sin trötta kollega eller säger till när man tycker 
någon behöver vila. ”Du har ju ingen som kollar dig på det sättet som du har 
kanske i en större skola, jag hoppas att man har ett sånt kollegium där att man 
kan säga åt varann om man märker att ’nä, hör du nu, nu börjar du gå på i 
samma hjulspår’” funderar Siv. Lärararbetet i sig innehåller element som håller 
läraren i rörelse. ”Du kan inte gå på rutin inte, det går inte för det kommer nya 
böcker, det kommer nya infallsvinklar på olika ämnen, så du måste ju hela tiden 
kolla upp” säger Siv. ”Eleverna ändras ju hela tiden från år till år och jobbar man 
under en lång period så byter ju elevantalet och också elevmaterialet – men jag 
tror ändå att man har en tendens att stagnera, men det vet jag inte om det har 
specifikt med en liten skola att göra, jag tror att det gäller alla lärare” säger Petra 
i enlärarskolan. Dan talar om ”känslan att befinna sig i rörelse” och ”ständigt 
möta nya människor”. ”Skulle det nu bara ha gått ut på att upprepa samma 
lektionsplan som man tillverkade någon gång under studietiden så det hade varit 
själadödande” säger han. ”Nog tror jag att tröskeln är lite hög också att någon 
kommer och puffar på mig och säger att ’skulle du inte kunna börja göra något 
annat nu?’ i ett större lärarrum också”, menar Gabriella, som anser att det i första 
hand handlar om läraren som person. Det beror på lärarens vilja, på ”om du inte 
själv vill, vill förnya dig”, menar Bo.  
Att vara lyhörd mot sig själv som lärare innebär också att reflektera kring om 
man ska förbli tjänsten trogen eller byta arbetsplats. På grund av indragningsho-
tet har flera av lärarna ställt sig den frågan. Petra är den enda av de intervjuade 
lärarna som medvetet valt att söka ett nytt arbete. Hennes val beror inte på sko-
lans osäkra framtid, eller på att hon inte skulle ha trivts i arbetet, utan på att hon 
är lyhörd för sin egen ork: ”Jag kan ju inte säga att jag inte har trivts, att det sen 
har varit ganska tungt är en helt annan sak.” 

Det är tungt att vara ensam, det är jättetungt på ett sätt, för att du har ingen att bolla 
med det här dagliga./.../Nu känner jag, det är liksom bara så här att jag skulle behöva 
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göra nånting annat, för när jag nu har varit här ensam så har jag ju haft då 27 vecko-
timmar som jag har undervisat, och i det här fallet när man skall ha så många järn i 
elden, så många undervisningar och så många timmar, så blir man jättetrött. (Petra, 
enlärarskola) 

Bo, som också arbetar i en enlärarskola, har funderat på möjligheten att söka ett 
annat arbete, men slagit tanken ifrån sig, eftersom han trivs så bra i byskolan. 
Det är bara på grund av risken att skolan stängs som han övervägt alternativ.  

Det är nog inte nåt annat här som jag sku’ byta för, eller byta och byta, det är ju bara 
om den blir indragen eller om det tar slut, så då är man ju tvungen. Och jag har nog 
haft in pappren, men dragit dem tillbaks. Jag sa att går den här, stänger dom i nästa år 
så kan jag ju inte fara nu, utan man måste ju vara tills – den blir begravd då [litet 
vemodigt skratt] (Bo, enlärarskola) 

Kelchtermans (1996) anför att administrativa eller politiska åtgärder, som på-
verkar lärares arbete och skapar känslan av att professionaliteten och den peda-
gogiska yrkesskickligheten är ifrågasatt, gör lärare sårbara. Detta sammanhänger 
med att även lärarens yrkesidentitet och integritet ifrågasätts. För att klara av 
detta behöver lärarna få möjligheter att återskapa goda arbetsförhållanden och 
den egna professionella identiteten. Kelchtermans (1995) föreslår att autobiogra-
fisk reflektion och berättande kunde vara en fungerande överlevnadsstrategi. 
Mattila och Pantsu (2005) noterar att en skolindragning påverkar lärare olika 
beroende på hur länge läraren arbetat i skolan, hurdant samarbetet är mellan 
skolan och byn, samt beroende av hur snabbt indragningsprocessen fortskridit. 
Lärare behöver få tid att anpassa sig till förändringarna. Det tar tid innan läraren 
blir van med arbetet i ny skola, men övergången underlättas om gemenskapen i 
den nya skolan är god. Det verkar som om lärare lättare kan acceptera att skolan 
stängs om det finns en annan skola relativt nära. Tydligt är att också läraren, 
liksom eleverna och byn, upplever en skolindragning som en personlig förlust 
(Mattila & Pantsu 2005). 

Att finna och skapa andningsutrymme 
Det är viktigt att finna ”andningshål” eller ”andningsutrymme”, säger flera av 
lärarna. I följande citat har jag kursiverat olika ord lärarna använder för att 
beskriva detta andningsutrymme. Jag frågar Maria vad som är hennes över-
levnadsstrategi och hon svarar:  

[Suck] Mm, ja [skratt]. För tillfället så är min överlevnadsstrategi att försöka unna 
mig själv nåt, unna mig nånting som jag tycker är roligt. Att bara att jag har den där 
möjligheten nu och då att göra det som är skoj för mig, ett andningshål, så då, då går 
det. Att om man märker att man har, att man råkar av nån underlig anledning ha en 
timme ledigt nånstans, att man då inte gör nånting som plikten kräver, utan att man 
gör nånting som man tycker är skoj. (Maria, enlärarskola) 

Att unna sig något som är roligt är en medveten överlevnadsstrategi för Maria. 
Också Petra berättar om detta. Då hon betonar hur viktigt det är att eleverna mår 
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bra, reflekterar hon också kring sitt eget mående och hur viktigt det är för arbets-
förmågan: 

Jag tror att det är väldigt viktigt att man sköter om sig själv, att man mår bra, och det 
är ju väldigt individuellt hur man gör, men att man ser till ändå att man kan unna sig 
saker och ting, att man liksom får känna att man mår gott, att man mår bra. Jag tycker 
att det är jätteviktigt. (Petra, enlärarskola) 

Gabriella och Marianne finner styrka av att röra sig i skog och mark, där de 
finner utrymme för reflektion och egen tid: 

Jag tycker nog att man bör också allt mera lyssna på sin egen kropp. Att det är... som 
yngre, inte är jag gammal ännu, men som yngre tänkte man inte ens på att hur 
mycket arbete och hur mycket ledig tid och hur mycket det ena och det andra. Men 
nu så tycker jag att man bör bli målmedveten om, eller medveten om det, att jag 
behöver andningsutrymme och tid för mig själv. Inte vare sig då med familj eller med 
arbetstankar, utan bara riktigt egen tid. Och mitt bästa sätt att slappna av är nog min 
hobby, som är [idrott] då och att röra på sig på vintern. Jag är ganska flitigt ute och 
motionerar, så det vet jag att det är riktigt som A och O att få gå ut i skogen och bara 
njuta av det vad man ser omkring sig. (Gabriella, tvålärarskola) 

Både ensam och med andra kan jag gå, alltså att jag behöver inte ha någon med mig, 
utan man hinner gå och tänka igenom mycket då, så är man lugnare sedan när man 
kommer hem. (Marianne, tvålärarskola) 

Andningsutrymme innebär tid för sig själv, tid som inte används till ”arbets-
tankar” (Gabriella). Att ”gå och tänka igenom mycket” ger lugn (Marianne). 
Också Dans överlevnadsstrategi är att finna konkreta fysiska platser för vila och 
en plats för sina tankar (jfr tidigare citat om känslan för platsen). Dan utvecklar 
sin kreativitet och sina tankar genom att ”leka med språket”.  

Sen har jag alltid tyckt om språket och det ger mig också en lust att leka med formu-
leringar och leka med språket. /.../ Jag vet inte, det finns, det finns gott om utrymme 
om man är en tom tunna, att sväva omkring i. Små upplevelseställen i livet. (Dan, 
tvålärarskola) 

En hobby kan fungera som en plats för mental vila och ge andrum. Om Dan inte 
skulle ha blivit lärare, skulle han ha satsat på hantverk i någon form. Jag frågar 
om han också utvecklat detta intresse i skolarbetet och han berättar: 

Nå, det är ju klart att jag undervisar ju i slöjd så att säga, men, nä det har stundtals 
varit just ett sånt där ställe där, ett sånt där rum, där jag vilar. /…/ Vilorummet. Ja, 
nog ska man ha sådana ställen. (Dan, tvålärarskola) 

Samma dubbla innebörd som i Dans beskrivning av ”upplevelseställen” och 
”vilorum” finns också i de andra lärarnas berättelser om ”andhål” eller ”and-
ningsutrymme” – lärarna beskriver både fysiska platser och mentala rum för 
vila. Pia beskriver livfullt sin egen trädgård och säger att ”man behöver ha sina 
kanaler för att lite ventilera”. Under hennes beskrivning av trädgårdens växter 
utbrister jag ”det låter som en sång, du skulle kunna göra det till en sång”, men 
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Pia noterar inte detta, utan fortsätter sin reflektion och gör en konklusion – träd-
gården och hemmet ger balans och är en motvikt till arbetet: 

Jag har en ljuvlig familj 
och ett ljuvligt hem 
och en trädgård och natur. 
Och jag tycker att där sker liksom min kompletterande utveckling.  
Man behöver ju ha sina kanaler för att lite ventilera. 

Det är alldeles ljuvligt att komma hem. 
/.../ När jag kör hem på gården, 
då så är det ju bara att kasta ögonen över den där glittrande sjön 
och så grönskar det överallt och... 
Nu slår alla blommor ut 
som vi har litet flyttat om  
och där blommar en massa. 

Tre olika sorters narcisser, påskliljor 
och där blommar pärlhyacint 
och fänrikshjärta, nej, löjtnantshjärta. 
Och nu har just körsbärsträdet slagit ut 
och plommon och krikon.  
Och snart slår äppel- och päron- och alla syren- och rhododendronbuskarna  
och sånt här ut. 

[I: – Det låter som en sång!  
Du skulle kunna göra det till en sång] 

– Så det är liksom... det är nog en ljuvlig balans,  
motvikt, menar jag.  
Ja, det behöver man ha.  
 (Pia, tvålärarskola) 

Konklusion: Att utvidga, att balansera och att överleva 
Som framkommit i avsnitt 6.5.1, gynnas de intervjuade byskollärarnas trivsel 
och arbetstillfredsställelse av särskilda aspekter som finns i byskolans kultur och 
kontext, nämligen möjligheten att se barnet och följa utvecklingen, de pedago-
giska och kulturella utvecklingsmöjligheterna, samt ett handlingsutrymme präg-
lat av både frihet och ansvar. För att läraren till fullo ska kunna utforska och rea-
lisera de pedagogiska och kulturella möjligheterna i byskolan behöver det finnas 
en balans mellan resurser och krav/mål. I detta avsnitt har jag fördjupat frågorna 
hur lärarna orkar i arbetet och vilka deras personliga överlevnadsstrategier är.  
Sammanfattningsvis kan det sägas att lärarnas inre kamp (jfr aktantmodellen, se 
5.1) handlar om att finna personliga överlevnadsstrategier i förhållande till arbe-
tets utmaningar och begränsningar. Frågan vad läraren gör för att orka och över-
leva i arbetet möts med igenkännande: ”Du har valt en väldigt bra fråga! Över-
levt är nog så där – på pricken!” säger en lärare. Överlevnaden kopplas till den 
yttre resurstilldelningen i form av timresurs och ekonomiska medel för skolornas 
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behov, men också till de inre resurserna som berör trivsel, självkännedom, etisk 
hållning och medvetna överlevnadsstrategier. Trivseln sammanhänger både med 
den sociala och kulturella miljön och den fysiska. Lärarna verkar ha en särskild 
känsla för platsen där de arbetar, men också generellt för naturens och kultur-
miljöns värde och möjligheter. Det är viktigt att finna en balans mellan arbete 
och fritid. Lärarna finner och skapar andningsutrymmen både konkret i form av 
särskilda fysiska platser som är förknippade med tankerum, naturupplevelse, 
rekreation och vila, och i form av mentala platser, t.ex. hobbyer, där lärarna kan 
utvecklas på ett annat sätt än inom arbetet. Staden finns med som ett alternativt 
andningsutrymme, som ett rum där det finns mer anonymitet än i det lilla sam-
hället.   
För att lärarna ska finna en balans mellan arbetets krav/mål och sina möjligheter 
att uppnå målen behövs fungerande formella stödnätverk, men också informella 
stödnätverk. I dessa informella stödnätverk kunde lärarens egen familj räknas. 
Flera av lärarna talar om familjen och maken eller makan som ett stöd. Andra 
aspekter som är viktiga i ett ensamt och ansvarsfullt arbete är självkännedom 
och lyhördhet för det egna behovet av vila. Det gäller att finna en balans mellan 
de yttre kraven på utveckling och förändring och de resurser som finns tillgäng-
liga, genom att ”hålla grunden inom dig själv”, som någon av lärarna uttrycker 
det. Det handlar om att finna en balans mellan nytt och gammalt, mellan för-
ändring och rutin. Rutiner kan utgöra en trygghet och motvikt till förändring och 
osäkerhet. De kan fungera som stöd t.ex. då indragningshotet gör skolans fram-
tid osäker. Att utvecklas i arbetet är ett sätt att överleva. Fortbildningskurser, 
egna studier och engagemanget för eleverna är det centrala. Arbetets inbyggda 
förändring är stimulerande och motverkar i sig stagnation. Samtidigt behöver 
läraren finna en balans mellan utveckling och vila.  
En inre strävan i byskollärares arbete handlar om att utvidga det sociala och pro-
fessionella rummet på olika sätt, genom samverkan och kollegialitet, teamarbete, 
samarbete med samhället och med hemmen, parallellt med kultursensibilitet i 
relationerna (se avsnitt 6.2 om byskollärares yrkesidentitet och -kultur). Lärarna 
står på en grund som består av både den professionalitet som de dels utvecklat i 
arbetet, dels erhållit genom studier, och en etisk hållning och ansvarskänsla. En 
inre strävan består av att finna balans mellan arbetets frihet och den ordning som 
behövs för att undervisningen ska fungera. Båda sidorna ska gynna elevens 
bästa, d.v.s. elevens optimala utveckling och växande. Lärares mål är att utvidga 
elevernas symboliska rum, d.v.s. den inre värld av kunskap och erfarenhet som 
eleverna är tänkta att erövra under grundskoltiden. I det kunnande lärarna önskar 
eleverna ska få ingår både upplevelse och vetande på ett sätt som kan förliknas 
med Aristoteles fronesis-tänkande: att söka kunskap, finna kunskap, kunna bära 
den och använda den på rätt sätt, både i relation till sig själv, till andra och till 
den fysiska miljön (jfr Gustavsson 2004). Detta arbete sker som ett beled-
sagande, där också läraren lär sig och utvecklas parallellt med eleverna. Även 
det professionella kunnandet innebär att söka konstruktiv balans, inom spektra 
som konstituerar det optimala utvecklingsutrymmet för eleverna. 
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Lärarintervjuerna som presenterats berättar om hur det är att bli, att vara och att 
förbli lärare i en liten byskola. Lärares arbete i små byskolor innebär, för att i 
detta skede av avhandlingen sammanfatta det kort: att utvidga, att balansera och 
att överleva. Tabell 8 sammanfattar byggstenarna i lärares ork och överlevnad i 
små byskolor. 
Tabell 8. Byggstenar för att orka och överleva i lärararbetet 

 

Byggstenar för att orka och överleva i lärararbetet: 
Trivsel och kommunikation i det sociala och kulturella rummet 

Känslan för platsen 
Balans mellan arbete och fritid 

Balans i lärarens privata liv 
Utveckling som överlevnad och balans 

Att veta när det är tid för vila 
Att finna och skapa andningsutrymmen 

Balansgång mellan krav/mål och resurser 

 

6.5.3 Sammanvävningen mellan att bära och bli buren  
Jag har tidigare beskrivit hur forskningsfrågorna preciserades utifrån mitt möte 
med lärarnas beskrivningar av sin arbetsverklighet och med teorin (se avsnitt 
5.3) och att jag skapade en triangelmodell (bilaga 3) som åskådliggjorde min in-
ledande förståelse och tolkning (jfr Kvale 1997). I samband med lärarintervju-
erna beskrev Dan, Maria och Siv det viktiga i arbetet på sätt som gjorde att tan-
ken om att bära något eller bli buren föddes. Ordet bär signalerar med sin dubbla 
betydelse i sig tvåfaldighet. Läraren Dan uttryckte tanken om att både stå på och 
bära något på följande sätt, då jag frågade hur han gör för att utvecklas i arbetet 
(jfr 6.2.5):  

Jag har tänkt det så här att endast tomma tunnor kan bära en annans innehåll. /.../ Den 
egna inre utvecklingen överlåter jag på något sätt åt, åt det innehåll jag försöker bära. 
Att jaget är egentligen kanske en tom tunna som då får – vad ska man säga – 
utvecklas av sitt innehåll /.../ (Dan, tvålärarskola) 

Dan åskådliggör en etisk och filosofisk dimension av lärarskapet, som jag tolkar 
som en sammanvävning mellan det som bärs och det som bär. I Dans uttalande 
finns en önskan om att bli buren, d.v.s. utvecklas, av det innehåll han försöker 
bära. Dan säger också: ”jag försöker tydligt stå på mitt jag när jag undervisar” 
och ”jag försöker vara ärligt också så där så att det bär ända ner i botten”. Både 
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det innehåll han vill bära, och hans önskan att vara sitt eget ärliga jag, ger bär-
kraft i arbetet (jfr Birnik 1998). Maria i sin tur illustrerar att det i lärararbetet 
också finns ett spänningsfält mellan att bära och bli buren (jfr 6.5.2). Då jag 
frågade Maria ”vad tycker du att är det viktigaste för dig i ditt arbete som 
lärare?” fick jag en motfråga av henne:  

Ja [litet skratt] det beror på hur, hur man ser på det, menar du, menar du att vad jag 
behöver för att klara av det eller vad som jag vill åstadkomma? (Maria, enlärarskola) 

Maria uttrycker bärkraften i lärarskapet med orden ”vad jag behöver för att klara 
av det”. Hennes uttryck ”vad som jag vill åstadkomma” åsyftar däremot hennes 
pedagogiska intentioner i arbetet, det som hon vill bära eller ge. I intervju-
samtalet besvarar jag Marias fråga med att säga att vi kan börja med det som hon 
sade först, ”för att klara av det”. Maria berättar då att det framför allt krävs en 
noggrann planering för att klara av att undervisa flera årskurser samtidigt. 
Denna form av planering och organisering hör till ett praktiskt yrkeskunnande, 
som växer fram i den särskilda skolkontexten (jfr 6.1.1). För att klara av arbetet 
behöver läraren därtill ha en god självkännedom och lyhördhet för den egna 
orken, säger Maria. Parallellt med detta reflekterar hon också kring lärares gene-
rella behov av yttre stöd och alla skolors behov av ökad resurstilldelning för att 
lärarna ska orka (se 6.5.2). Då vi återgår till frågan om det andra hon nämnde, 
nämligen vad hon vill åstadkomma, berättar hon om sina pedagogiska intentio-
ner för eleverna, att de ska få bärkraft inför livet, lära sig allt det de behöver och 
lite till, samt få självkännedom, självkänsla och handlingskraft (se 6.3.5). 
Siv å sin sida signalerar med sitt uttryck att ”du måste hålla grunden inom dig 
själv” en etisk hållning som ger bärkraft trots förändringar (jfr 6.5.2). Lärarna 
uttrycker ett behov av att ha en bas i lärarskapet, en inre grund att stå på både i 
den konkreta undervisningen och i mötet med förändringar och de dilemman 
som kan uppstå (jfr Heikkinen 1998). 

Den inre bärkraften i byskollärarnas arbete 
Utgående från den framställning av lärares pedagogiska tänkande och handlande 
som hittills presenterats i kapitel 6 vill jag fördjupa tanken om vad som är lärar-
skapets bärkraft i byskolan.   
Det kan kanske betecknas som en existentiell paradox att det som läraren vill 
bära också verkar vara det som bär läraren och ger bärkraft i arbetet. Lärarnas 
pedagogiska intentioner och mål skapar en etisk bärkraft och ger inriktning i 
arbetet, så att nuets och framtidens möjligheter kan mötas (jfr M. von Wright 
2000). Även Fullan och Hargreaves (1996) menar att lärares arbete bärs av det 
som lärarna värderar högt, eftersträvar och vill uppnå med arbetet. Den mora-
liska sidan av lärarskapet som berör lärares mål och intentioner (jfr Elbaz 1992; 
Noddings 2001), är den grundval som bär läraren i arbetet och själva kärnan i 
lärarskapet. Med andra ord kan det sägas att läraren bärs av det som han eller 
hon vill ge.  
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Byskollärarnas praktiska yrkeskunnande, deras pedagogiska tänkande och peda-
gogiska principer kan beskrivas som en praktisk visdom som bär lärarna i deras 
arbete: ”the practical wisdom of teachers”, som Fullan och Hargreaves (1996, 
21) kallar det. I analysen av byskollärares pedagogiska tänkande framkommer 
att lärarnas mål och intentioner för eleverna är sammanvävda med beskrivningar 
av de kontextuella möjligheter lärarna upplever sig ha att förverkliga intentio-
nerna i praktiken. Att lärarnas pedagogiska intentioner och mål i arbetet harmo-
nierar väl med skolmiljöns möjligheter, gör att lärarna upplever trivsel och 
mening i arbetet.  
Lärare behöver förstås i relation till de mål de ställer för sitt arbete, deras person-
liga egenskaper, skolkontexten, skolkulturen och lärarkulturen (jfr Fullan & 
Hargreaves 1996). Lärarna uttrycker en önskan om att byskolan ska vara en 
miljö för lärande och växande som ger eleverna långsiktig bärkraft inför livet (jfr 
Dewey 1997). Särskilt de av lärarna som har arbetat länge uttrycker en tillfreds-
ställelse över att de kunnat följa elevernas utveckling också efter att eleverna 
avslutat skolgången och blivit vuxna, och på så sätt kunnat iaktta om det arbete 
de gjort för att ge eleverna en god grund inför fortsatt utbildning och inför livet 
har burit frukt. Dessa lärare gör en utvärdering av sitt eget arbete och speglar det 
i de nuvarande realiteterna och i sina forna elevers liv. Att se elevernas utveck-
ling ger en känsla av meningsfullhet i arbetet. Den sammansatta klassens ålders-
blandade elevgrupp gynnar en långsiktig och kontinuerlig relation mellan lärare 
och elev, och ortens litenhet och landsbygdskaraktär gynnar kontakten också 
efter avslutad skolgång. Genom att läraren får möjlighet att se och följa elever-
nas utveckling upplever läraren en känsla av belöning i arbetet (jfr Fullan & 
Hargreaves 1996; Lortie 1975; Noddings 2001).  
Det verkar finnas en särskild känsla av samhörighet dels mellan läraren och sko-
lan (jfr Kelchtermans & Ballet 2002), dels mellan skolan och byn (jfr 6.2.3 och 
kapitel 7). Denna samhörighet gör att läraren upplever sig tillhöra en gemen-
skap, ett större sammanhang, trots att läraren arbetar i en liten skola. Denna till-
hörighet kan ta sig uttryck i olika former av samarbete. Bygdens, byns och 
föräldrarnas stöd är viktigt för läraren. Skolans hela personal bildar ett arbets-
team och särskilt skolköksan har en mycket viktig roll både som samarbets-
partner för läraren i det pedagogiska arbetet och som medfostrare och samtals-
partner för eleverna.  
Lärarnas berättelser och beskrivningar av sitt arbete i de små byskolorna ut-
trycker god arbetstrivsel, trots osäkerhet angående skolans framtid och debatter 
om små skolors kvalitet och effektivitet. En nyckel till att förstå denna paradox 
finns bl.a. i det som Antonovsky (2005) kallar känslan av sammanhang, vilken i 
byskolan inbegrips i de möjligheter lärarna upplever sig ha att se helheten och 
följa barnens utveckling, se resultat av arbetet och uppleva att det de gör har 
någon betydelse för andra människor, oberoende av förändrade värderingar i den 
övergripande samhällskulturen (jfr Schumacher 1973). Att kunna se hur det lilla 
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i nuet ingår i en större helhet, ger mening (jfr Feldt, Kinnunen & Mauno 2000; 
Frankl 2006; Pattakos 2004). 
Lärarskapets bärkraft i de små skolorna får dock en konkret tidsdimension 
genom indragningshotet som är aktuellt. Hur länge kommer skolan att finnas 
kvar? Och hur länge klarar läraren av att handskas med osäkerheten? Ifråga om 
indragningshotet har lärarna individuella strategier för hur de ska handskas med 
osäkerheten på det personliga planet och för hur de ska möta hotet på ett profes-
sionellt plan (Karlberg-Granlund 2004a). Indragningshotet skapar etiska dilem-
man. Det centrala i lärarnas berättelser verkar vara att göra på rätt sätt, göra det 
som är rätt mot eleverna och byn, och också rätt mot arbetsgivaren och besluts-
fattarna. Att stanna kvar i en indragningshotad skola motiveras av lärarnas triv-
sel och arbetstillfredsställelse, vilket inbegrips i lärarskapets bärkraft, men också 
av en lojalitet gentemot eleverna och byn. Utbildningens förändringar och nya 
strukturer utvärderas av lärarna utgående från om förändringarna harmonierar 
med deras mål för eleverna och behoven i den enskilda arbetssituationen. En 
förklaring till att lärare indirekt eller direkt protesterar mot skolindragningar 
ligger i att de upplever att förändringarna saknar förankring i de långsiktiga mål 
de anser viktiga i relation till eleverna (jfr Bell & Sigsworth 1987; Fullan & Har-
greaves 1996). Förändringarna leder till en frustration hos lärarna över att effek-
tiveringen av utbildningen inte överensstämmer med deras syn på vad som är en 
god utbildning (se vidare 7.2.4; jfr bilaga 3 figur 6 om mål, spänningsfält och 
mening).  
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6.6 Konturerna av en teori om pedagogik, kultur 
och struktur i samverkan 

Enligt Engeström (1988) ger teorier möjligheter att relatera frågor till större sam-
manhang och tolka enskilda fall i förhållande till mer övergripande principer. 
Med hjälp av språket lyfts praktiken till en metanivå (Colnerud & Granström 
2002). En teoretisk modell kan sammanfatta viktiga aspekter av verkligheten, 
samtidigt som den förenklar denna. Förenklingen kan vara nödvändig för att 
man ska kunna förstå ett fenomen, samtidigt som det är viktigt att minnas att 
teorier aldrig kan återge verkligheten i hela dess komplexitet. 
Lärarnas tankar om och målsättningar för arbetet kan jämföras med det som 
Lippmann (1966, 69) benämner ideal. Ideal refererar till ”det goda, det sanna 
och det sköna”, världen så som man skulle önska att den var. Också läroplans-
texter kan sägas representera ideal – det som man eftersträvar. Att studera och 
kommentera läroplanen, som finns i textform, är enklare än att studera den 
rådande skolkulturen som bärs upp av praktiken (jfr Lippmann 1966). Genom att 
utmana lärarna att berätta om såväl sina ideal och mål (genom att fråga dem om 
vad som är det viktigaste i arbetet och vad de eftersträvar) som sin praktik 
(genom att fråga hur de gör för att nå detta viktiga), når jag lärarnas uttryckta 
förståelse av sin personliga undervisningsfilosofi. Utgående från lärarnas berät-
telser och beskrivningar identifierar jag kulturella tanke- och handlingsmönster, 
som jag kallat grundtankar och principer i byskollärarnas pedagogiska tänkande 
och handlande.  
Lärarnas unika berättelser är variationer av en större kulturbunden berättelse (jfr 
Gudmundsdottir 2001). De olika lärarna betonar olika aspekter av lärararbetet. 
Ändå finns det i lärarnas berättelser gemensamma drag, som gör att konturerna 
av en teori börjar framträda. Del fogas till del och bildar en sammanhängande 
helhet. Liksom i den hermeneutiska cirkeln är varje del viktig i relation till hel-
heten, samtidigt som de enskilda delarnas betydelse beror av helheten. De olika 
lärarberättelserna som alla kan sägas härstamma ur en liknande kultur, berikar 
varandra (jfr Bruner 1987). Lärarna delar vissa djupa strukturer i förståelsen av 
arbetet i den lilla byskolan och byskolans kontext. Dessa djupa strukturer fångas 
av forskaren i ett meningslandskap som liknar en väv eller ett nätverk av 
sammanhang (jfr kartbild, Colnerud & Granström 2002). Genom linjer visas hur 
delar förhåller sig till varandra och till helheten (jfr M. von Wright 2000). Ana-
lysprocessen sker stegvis och bilden börjar framträda som i ett pussel, där del 
läggs till del och söker sin rätta plats en efter en. Vissa bitar passar tidigt ihop 
och skapar en sammanhängande del av pusslet, medan andra finner sin plats 
först senare.  
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Skissen97 av meningslandskapet får slutligen formen av ett ljus (se figur 2). 
Detta har flera symboliska betydelser. Ljuset symboliserar för det första lärarens 
pedagogiska tänkande och arbete i byskolan, med en härledning från den finska 
benämningen för folkskolläraren som folkets ljus, ”kansan kynttilä” (jfr Korpi-
nen 1996). För det andra åsyftar ljusets veke (fi. kynttilän sydän98) kärnan, hjär-
tat i byskollärares pedagogiska tänkande, som bildar en linje från elevens bak-
grund till elevens framtid, med syftet elevens optimala utveckling. För det tredje 
åsyftar ljuset skolans kulturella betydelse och symboliska innebörd som ett ljus i 
lokalsamhället (jfr kapitel 7). ”Jag tror nog att det är sista lampan som släcks när 
dom stänger dörrarna här” säger Bo. Ljuset kan med andra ord ses som en s.k. 
rotmetafor för byskolan och som en del av en kulturanknuten berättelse (jfr 
Frønes 2001, 109). Innehållet i beskrivningen baserar sig på meningspotentialen 
i lärarnas uttryckta pedagogiska tänkande och praktiska yrkeskunnande, samt de 
identifierade temaområdena i lärarnas yrkeskultur och -identitet.99  
Ljusmodellen, figur 2, kan läsas och tolkas mångdimensionellt, så att varje linje 
i figuren sammanbinder olika aspekter. Den förståelse som växt fram ur både det 
empiriska och det teoretiska materialet presenteras som fem till modellen 
anknutna samverkansområden (textrutor) åtföljda av teoretisk förankring och 
sammanfattning. Även den skriftliga beskrivningen kan benämnas en skiss. 
Texten eller teorin framväxer som en tolkning av lärarberättelserna på ett sätt 
som kan förliknas med Ricoeurs (1988, 60) beskrivning: ”Att tolka är att följa 
den tankeriktning som öppnas genom texten” (jfr Ödman 2004). 

                                                      
97 Jag vill här använda ordet skiss, eftersom en skiss inte är låst till sin nuvarande form, 
utan kan omformas. Denna skiss kan ses som ett första utkast till en teori. Skissen behö-
ver utvecklas och preciseras tillsammans med yrkesverksamma byskollärare, samt 
fördjupas utgående från pedagogisk och psykologisk teori. 
98 Det finska ordet för veke, ”sydän”, kan även betyda hjärta, kärna, fyllning och märg 
(Finsk-svensk storordbok). 
99 Innehållet i figur 2 är en meningskonstruktion skapad av forskaren, med byggstenar 
som hämtats ur samtliga lärares berättelser. Bilden är en metaforisk karta av det landskap 
som kulturen och pedagogiken i en liten byskola rör sig i.  
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Figur 2. Byskollärares pedagogiska tänkande (ljusmodell) 



202 

 

Samverkansområde 1. Kännetecken för den pedagogik som kunde kallas byskol-
pedagogik är den dubbla målsättningen att ge både ”rötter och vingar”, samhörighet 
och frihet. Intentionen är att individen100 får utvecklas optimalt och balanserat, samti-
digt som han/hon får en stabil grund för livet genom att relationen mellan hemmet 
och skolan gynnas, parallellt med att förankringen i ett sammanhang skapar tillhörig-
het och identitet. Byskolans hjärta, eller kärnan i det pedagogiska tänkandet, är den 
linje som går från hemmet till individens optimala utveckling (ljusets veke och låga). 
Metaforen ”rötter och vingar” innebär att individen står på en god grund och har 
bärkraft inför livet i form av en sund identitet och självkänsla, parallellt med att 
individen får goda baskunskaper, samt vågar anta utmaningar och lära sig nytt. 

Bronfenbrenner (1979) hävdar att såväl kvaliteten på den sociala interaktionen 
inom hemmet och skolan, som mellan dessa, är avgörande för barns utveckling. 
Familjen är den viktigaste tillhörigheten för ett barn. Skolans litenhet och lokala 
tillgänglighet gynnar en kontinuitet i kontakten mellan hem och skola. Detta 
samarbete skapar en god utgångspunkt för målsättningen att ge barnet en god 
grund inför livet (jfr Bronfenbrenner 1979). Barnet kan få en sund identitet i att 
vara sedd i sitt naturliga sammanhang (jfr Arfwedson & Lundman 1984; 
Korpinen 1998a). Samtidigt är det viktigt att finna en balans mellan subkulturers 
identitet och majoritetskulturens livsstil och värderingar (Bruner 2002) och att 
inte isolera sig från andra (Dewey 1997). Under olika skeden av livet behövs 
olika former av gemenskap och sociala nätverk (Putnam 2006).  
Ifråga om barnens utveckling betonar lärarna både den personliga identiteten 
som en sund självkännedom och självkänsla (jfr vingar), och den sociala identi-
teten som en känsla av grupptillhörighet och förankring i det lokala samman-
hanget (jfr rötter).101 Liebkind (1974, 51–54) karaktäriserar utgående från Erik-
son (1970) en sund identitet som en balans mellan likhet och olikhet, som både 
omfattar grupptillhörighet och medvetenhet om den egna unikheten. En person 
med en sund identitet känner sin ”kärnroll”, men kan vid behov anpassa sig och 
omkonstruera identiteten (Liebkind 1974). I en liten skola fungerar hela skolan 
som en grupp, till vilken barnet hör, oavsett ålder, kön eller kompetens (jfr Kval-

                                                      
100 Med begreppet individ i figur 2 åsyftas eleven/barnet. Begreppet individ betraktar jag 
som ett djupare begrepp än begreppet elev. Individ signalerar unikhet, personlighet och 
holistiskt tänkande. 
101 Begreppet rötter och vingar kan härledas till följande bevingade ord av författaren 
Hodding Carter: ”Det finns två hållbara ting som det lönar sig att försöka ge i arv till 
sina barn: rötter och vingar” (Ahtisaari 2005). ”Rötter” respektive ”vingar” betonas olika 
i olika kulturer, men de kan också ha en komplementär funktion (Rothbaum & Tromms-
dorff 2007). I individualistiska kulturer betonas individuell valfrihet, inre motivation, 
självkänsla och optimalt självförverkligande, medan kollektivistiska kulturer betonar 
samhörighet inom familjen, tillhörighet till gruppen och respekt. I stora delar av väst-
världen har fostran till självständighet betonats på bekostnad av samhörigheten. Tamis-
LeMonda m.fl. (2008) finner att det i alla kulturer inte behöver vara en motsättning mel-
lan dessa betoningar, utan att de kan existera parallellt.  



203 

 

sund 2004a). Barnet känner alla i skolan och alla i skolan känner den enskilda 
individen. Detta ger en känsla av identifikation och tillhörighet. Samtidigt är 
olikheten en naturlig ingrediens i gruppen. Enligt Vinterek (2003) påverkas 
gruppkonstellationerna i åldersblandade klasser av att barnen flyttar från en års-
kurs till nästa, vilket gör att rollerna måste omdefinieras. 

Samverkansområde 2. Det pedagogiska arbetet i byskolan (ljuset) bärs upp av lärar-
nas pedagogiska tänkande (basen, ljusstaken). Lärarnas grundfilosofi, värderingar 
och pedagogiska intentioner är drivkraften i deras arbete. Runt kärnan i byskolan 
(veken i ljuset som går från hemmet till individens optimala utveckling) finns det 
sammanhang som byggs upp av lärarnas pedagogiska intentioner i relationerna till 
eleverna (basen, ljusstaken) och de möjligheter som skolans struktur och miljö ger att 
förverkliga dessa intentioner. Strukturen inbegriper att skolan är tillgänglig, d.v.s. 
geografiskt nära hemmen, att skolan är liten och att det finns en kontinuitet i samver-
kan mellan hem och skola och i lärare–elevrelationerna. Miljön inbegriper kultur, 
historia, social miljö, plats och natur, i en växelverkan som skapar närhet, ”rötter” 
(identitet) och tillhörighet. 

Identitet sammanhänger med både historicitet och framtid (jfr Allardt & Starck 
1981). Skolans koppling till en särskild plats skapar förutsättningar för en peda-
gogik som tillvaratar såväl den sociala och kulturella miljöns, som den fysiska 
miljöns möjligheter. Den fysiska miljöns pedagogiska möjligheter är kopplade 
till skolbyggnadens och skolgårdens historia och rum, samt till kultur- och natur-
miljön runtom. En pedagogik som tillvaratar detta är beroende av en levande 
samverkan med samhället runt skolan och av ett bemyndigande av det lokala i de 
nationella utbildningsstrategierna. En undervisning som utgår från det lokala 
främjar de ungas identitet och förankring (Solstad 2003). Inlärning främjas 
genom att man går från det lokala till det globala, och från det konkreta till det 
abstrakta. Historiciteten och förståelsen av det egna kultursammanhanget kan 
gynna en identifikation med det lokala och en känsla av ägandeskap inför ”den 
egna skolan”, vilket kan leda till ansvarskännande och omhändertagande av 
också den fysiska miljön (jfr Noddings 2001; jfr avsnitt 7.1.2).  
Enligt lärarna finns det goda möjligheter till en kulturellt förankrad undervisning 
i den lilla byskolan. Pedagogiken växer fram i mötet mellan eleven, läraren, 
kulturen och miljön. Det är en holistisk pedagogik där barnet ses som en helhet i 
sitt sammanhang, vilket skapar en grund för en trygg identitet och förankring i 
den egna kulturen. Denna pedagogik är inte i första hand konserverande och 
traditionsförmedlande, utan i mötet mellan nuet, den egna miljön förankrad i en 
historisk och kulturell kontext, och en oförutsägbar framtid, skapas rötter och 
vingar som ger bärkraft. Den lilla skolan kan vara en stor skola genom att den 
skapar utrymme för människor i olika åldrar att mötas (jfr Bronfenbrenner 
1972). Lokalsamhällets sociala kapital, i form av enskilda människors kom-
petens och livskunskap, kan vara en integrerad del av arbetet i skolan. De 
intervjuade lärarna berättar om olika samarbetsprojekt där skolan och lokalsam-
hället skapat något gemensamt. Samtidigt behövs en balans mellan det lokala 
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och det universella, mellan det nära och konkreta och det abstrakta (jfr Bruner 
2002). 

Samverkansområde 3. Byskolpedagogik bygger på ett tänkande som syftar till att 
finna den rätta balansen mellan både ordning och frihet samt frihet och ansvar så att 
det skapas ett optimalt utrymme för eleven att utvecklas som en unik individ. Detta 
tänkande har meningsfullt lärande och holistiskt tänkande som ledstjärnor. Genom 
team- och temaarbete i skolan ges utrymme för både meningsfull helhetskunskap och 
praktisk kunskap, där elevens nivå och behov är utgångspunkten.  

I konklusionen till avsnitt 6.1.3 har den pedagogiska balansen och möjligheten 
beskrivits som att skapa ett optimalt utrymme för växande genom att finna en 
balans mellan fenomenen ordning och frihet samt mellan frihet och ansvar. 
Konkret tar detta sig uttryck som en balans mellan systematik och flexibilitet i 
arbetet – mellan planering och organisering å ena sidan och utrymme för 
spontanitet och elevbemyndigande å andra sidan, samt mellan handledning och 
beledsagande å ena sidan och elevaktivitet och ansvar å andra sidan. Inom denna 
zon skapas det optimala utrymmet för lärande och växande, med meningsfullt 
lärande och holistiskt tänkande som ledstjärnor. Det handlar om att finna en 
harmoni mellan elevens förmåga och intentioner och den pedagogiska utma-
ningens nivå, samt om att skapa en balans som ger rum för både lek och arbete. 
Informellt och formellt lärande kan komplettera varandra, både under lektionstid 
och i elevernas samspel på rasterna (jfr Dewey 1997; Kvalsund 2000; 2004a). 
Skolan blir meningsfull i nuet genom att undervisningen är förankrad i elevernas 
gemensamma aktiviteter och det sociala sammanhanget. En förståelse av sam-
band och kontinuitet ger mening (Dewey 1997). I den sammansatta klassen får 
eleverna en förståelse av hur undervisningen är uppbyggd i olika årskurser, 
genom att de tar del av varandras progression. Detta skapar en känsla av mening 
och sammanhang för eleverna, och stimulerar yngre elever att anta nya inlär-
ningsutmaningar då de ser och hör vad äldre elever lär sig. En skola kan enligt 
Dewey värderas genom att se om den skapar en längtan efter fortsatt växande 
och ger verktyg för att tillfredsställa denna längtan (jfr 3.2). 
Byskolpedagogik bygger å ena sidan på att eleverna får praktisk kunskap och 
upplevelser. Dessa är sammankopplade med platsens möjligheter (6.2.2–6.2.4) 
och med elevkännedom och undervisningsflexibilitet som möjliggör menings-
fullt lärande genom utmaning på individens nivå (6.3–6.4). Å andra sidan bygger 
byskolpedagogik på att eleverna får meningsfull helhetskunskap. Detta möjlig-
görs genom hela personalens teamarbete (6.2.2) och genom temaarbete över års-
kursgränserna (6.1). Det handlar om att möta elevens unikhet och se eleven i 
hans eller hennes unika sammanhang t.ex. genom att ge utrymme och tid för att 
lyssna på elevens berättelser (jfr Bruner 2002, jfr t.ex. Marianne, 6.1.3). Det 
handlar också om ett holistiskt tänkande där läraren reflekterar kring vad, hur, 
varför, vem och vart, d.v.s. skapar långsiktiga mål, ser och skapar helheter i 
undervisningen genom studium av läroplan, läromedel och anpassning av 
undervisningen till elevernas behov och individuella nivåer, samt utnyttjar 
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flexibla sätt att arrangera undervisningen (6.3–6.4, jfr handlingsutrymme). 
Samtidigt behöver läraren vara medveten om balansgången i en god pedagogisk 
relation (jfr avsnitt 6.3.5, tabell 6).  

Samverkansområde 4. Att skapa en undervisningskontext med optimalt utrymme 
för elevens utveckling och meningsfulla inlärning innebär att medvetandegöra sam-
verkan inom skolan, d.v.s. samverkan inom personalen, samverkan mellan elever och 
lärare, och samverkan mellan eleverna, så att varje individ blir betydelsefull i utveck-
lingen av den pedagogiska gemenskapen och det blir en konstruktiv balans mellan 
frihet och samhörighet. 

Byskolans pedagogik bygger på en kultur av samverkan, där varje individ är en 
viktig del av en helhet. Byskolans hela personal är ett team. Skolköksan och de 
timlärare och speciallärare som är anknutna till skolan har en viktig uppgift. 
”Skolan” är ett begrepp som innefattar alla i skolsamfundet, både personal och 
elever (jfr 6.2.2). Medvetandegörandet av allas betydelse är i grunden en etisk 
hållning enligt vilken varje individ är värdefull och kan bidra med något unikt. 
Trygga relationer är grunden för inlärning och utveckling. För förtroendefulla 
relationer och omsorg behövs vissa grundförutsättningar – det ena är tid och den 
andra är utrymme. Relationerna mellan lärare och elever behöver kontinuitet, 
samtidigt som det i långsiktigheten finns en sårbarhet inbyggd. Denna sårbarhet 
kan även bli en styrka (jfr Kelchtermans 2005; jfr 6.3.3).  
Också relationen mellan människorna och platsen behöver tid och kontinuitet. 
Känslan för platsen har länge varit ett negligerat område inom skolutveckling 
och skolarkitektur, men för både lärare och elever är skolan något mer än en 
arbetsplats för lärande, ”a place to conduct the business of learning”, säger 
Noddings (2001, 104). Skolan behöver vara en hemliknande plats där man får 
vistas, leva och utvecklas (dwelling place). Om omsorgen får bli den primära 
riktlinjen i utbildningsplanering tänker man mindre på ekonomisk effektivitet 
och vågar tänka mer på vilka omedelbara och långsiktiga effekter olika strategier 
har på enskilda barn och på de gemenskaper som stöder barns unika utveckling, 
hävdar Noddings. Skolan ska vara en plats där man kan känna sig trygg och 
omhändertagen. Även Dewey (1997) anför att lärande är kopplat till både tiden 
och platsen, det är inte bara en förberedelse för ett framtida liv.  

Samverkansområde 5. Då byskolan metaforiskt avbildas som ett ljus, kan det att 
ljusets låga brinner och är beroende av luftens syre, sägas vara analogt med att indivi-
dens optimala utveckling är beroende av atmosfären i skolan och omgivningen. De 
kulturella och strukturella betingelser som finns i den yttre sfären kring ljuslågan 
(individen), gynnar den utveckling som sker inom de inre områdena (individens 
optimala utveckling).  

Yttre faktorer påverkar lärarens kontextuella yrkeskunnande och pedagogiska 
tänkande, men också den kultur som växer fram i klassen, skolan och i skol-
samfundet som helhet. Enligt de intervjuade byskollärarna och enligt den refe-
rerade forskningslitteraturen skapar elevernas åldersblandning särskilda pedago-
giska och sociala möjligheter. Samverkan och atmosfären i klassen blir annor-
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lunda i en åldersblandad klass, än i en åldershomogen klass. Att vara olika blir 
något naturligt, vilket kan gynna elevernas självkänsla och mod att anta inlär-
ningsutmaningar (jfr Sigsworth 1992). Läraren behöver en särskild professionell 
och pedagogisk kunskap, så att han eller hon finner den rätta pedagogiska 
balansen och möjligheten i relation till varje elev och till elevgruppen som hel-
het, och är medveten om balansgången i en god pedagogisk relation (jfr sam-
verkansområde 3). Elevernas informella samverkan på rasterna bygger på en 
olikhetens mekanism som kan fostra till tolerans (Kvalsund 2004a). Läraren och 
de övriga vuxna i skolan har emellertid nyckelroller i att skapa en god atmosfär 
av samverkan i skolan (jfr samverkansområde 4).  

Reflektioner kring byskolans kultur och pedagogik 
Att finna konstruktiv balans verkar vara något centralt i byskollärarnas arbete, 
tänkande och i deras konkreta möte med eleverna, elevernas föräldrar och 
lokalsamhället, samt med samhällets övergripande kultur och värderingar så som 
de reflekteras i byskolan i form av läroplaner, inbesparingsåtgärder och utveck-
lingsstrategier. I det pedagogiska tänkandet uttrycks värderingar som samtidigt 
innefattar både rötter och vingar, frihet och samhörighet, vilket kan tolkas som 
att fostran inbegriper både individinriktat och kollektivt tänkande. Dessa två 
sidor, som inom kulturforskning ibland karaktäriserats som motpoler, existerar 
parallellt (jfr Tamis-LeMonda m.fl. 2008). Sidorna utesluter inte varandra, utan 
ses tvärtom som en fruktbar grogrund för en växande människas holistiska och 
harmoniska utveckling. Omsorg och trygghet blir en förutsättning för elevens 
autonomi och främjar denna (jfr Rothbaum & Trommsdorff 2007). De pedago-
giska principerna om holistiskt tänkande, meningsfullt lärande, elevbemyndi-
gande och delaktighet samt förankring i hembygd och natur genom kultur- och 
naturfostran, löper som en röd tråd genom lärarnas berättelser och beskrivningar. 
Tidsdimensionen riktar sig från historien, ser möjligheterna i nuet och pekar mot 
framtiden. Syftet är att tillsammans med hemmet främja elevens optimala och 
balanserade utveckling, genom samverkan, fostran och förankring, och att ge en 
god och stabil grund för livet. 

Lärarnas medvetenhet 
I en nationell utvärdering av pedagogiken i den grundläggande utbildningen 
(Atjonen m.fl. 2008, 190, 194) var det flera lärare som inte besvarade en fråga 
om ”vilken pedagogisk verksamhetsprincip som de ansåg vara allra viktigast i 
deras undervisning och fostran”. Författarna förklarar detta med lärarnas tids-
brist, men också med att en stor del av lärarkunskapen de facto är s.k. tyst 
kunskap. Också i föreliggande studie bemötte några av lärarna frågan om ”per-
sonlig filosofi” (bilaga 2A, tema II) med en stunds tystnad och tvekan. Efter en 
stunds samtal utkristalliserades ändå centrala ledstjärnor i lärarens sätt att tänka 
och möta eleverna och arbetsuppgiften. Lärare har en ödmjukhet inför sitt upp-
drag och den egna professionella kunskapen, som gör att tanken om personlig 
filosofi kan kännas främmande. Ändå finns grundtankarna där, inbyggda i den 
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egna vardagsverkligheten och förståelsen av denna (jfr Pia och Marianne nedan; 
jfr Elbaz 1981; Kansanen m.fl. 2000). Någon lärare uttryckte spontant att någon 
intervjufråga var svår (se t.ex. Petra i 6.3.1, Dan i 6.2.5). Samtidigt uttryckte 
flera av lärarna sin uppskattning över att få sätta sig ner och reflektera över lärar-
arbetets djupa dimensioner.  

Såna här intervjuer är ganska stora grejer, men det är en ganska bra självanalys 
egentligen att... ”vad är det jag gör” och sen... ja, du talade om filosofi där i intervjun 
också, men... att egentligen så har man nog riktlinjer ändå. (Pia, tvålärarskola) 

De flesta av de små byskolor som besöktes inom studien var indragningshotade 
skolor. Lärarnas beskrivningar av sitt arbete är en dokumentation av en kultur 
och pedagogik som kanske kommer att försvinna från den finländska utbild-
ningskontexten. Indragningshotet över de små skolorna kan i sig ha bidragit till 
att lärarna varit tvungna att för sig själva medvetandegöra och även för andra 
tydliggöra olika aspekter av sitt arbete och sitt pedagogiska tänkande (jfr Mead 
1976; M. von Wright 2000).102 Då något är hotat eller utdöende föds nämligen 
en strävan att erinra sig värdet eller betydelsen av detta. Eller som Hylland Erik-
sen uttrycker det:  

På samma sätt som fisken upptäcker vattnet först när man fiskar upp den ur det, blir 
identifikationen ett uttalat projekt först när den inte längre kan tas för given. (Hylland 
Eriksen 2004, 95) 

Som avslutning på denna del av avhandlingen vill jag återge ett utdrag ur dialo-
gen med läraren Marianne om hennes personliga filosofi. Hennes reflektioner 
om sin erfarenhetsbaserade kunskap och professionalitet visar något av vad det 
att förstå det stora i det lilla som lärare kan innebära: 

Marianne: Jag brukar säga det att jag... det är först nu de här sista tio åren som man 
känner sig som en gammal lärare. Eller förr har man varit ny och tänkt att ”inte kan 
jag det här”, det har varit lite osäkert. Men ju längre man jobbar desto större säkerhet 
får man ju i det och känner att nog gör jag rätt nog. Fast vi gör på olika sätt. 

I: Men det är kanske din filosofi då? 

Marianne: Det kan hända, ja. Det är bara så svåra ord att fundera på. 

                                                      
102 En lärare som inte intervjuats, men hade läst om undersökningen i tidningen Läraren, 
sände sina tankar till mig i skriftlig form och skrev att lärare i små skolor kanske inte 
förstår vilken mångsidig kompetens de egentligen besitter: ”Lärare i små skolor inbillar 
sig ofta att de inte har något att komma med, att deras kunskap är förlegad. De har ju 
ingen att jämföra sig med” (Lärarbrev 2004; Karlberg-Granlund 2004b, jfr 5.2). Läraren 
efterlyste fortbildning där erfarna byskollärare skulle delge sin kunskap och lära ut 
”praktiskt hantverk” till yngre lärare. Läraren skrev att de små skolornas lärare egent-
ligen är verkliga experter på att förverkliga läroplanens högtställda mål i en liten, och 
kanske även bristfälligt utrustad, skola där han eller hon själv är den främsta resursen.  
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I: Jag hade det ju inom citationstecken, för att inte jag heller har hittat riktigt dom där 
orden för vad jag nu söker. 

Marianne: Nej... vad man söker i sitt jobb.  

I: ”Nog gör jag rätt nog, fast vi gör på olika sätt”, sade du. 

Marianne: Ja. 

I: Men det handlar ju om självkänsla. 

Marianne: Det handlar precis om självkänsla. 

I: Självkännedom. 

Marianne: Ja, man kanske är på någon kurs och det är... det låter så stort och fint och 
så sitter vi där och viskar ”det är ju precis det där vi gör, fast inte kallar vi det, det 
där!”  

I: Nej, just det. 

Marianne: Och det är ju så det är. 

I: Är det så? 

Marianne: Ja, nog är det många gånger så att de kommer ut med något stort och så 
har vi ju gjort det där all tid, men inte tänker man på att det är något speciellt inte. 

I: Kan du ge några exempel? 

Marianne: Nej nu kommer jag inte på någonting. Det kan bara vara små saker, men 
ändå. (Tvålärarskola) 103: 

Slutligen, med läraren Dans ord: 
Lärarskapets väsen  
är verkligen  
ett mångdimensionellt rum. (Dan) 

                                                      
103 I början av avhandlingen (sidan v) finns en del av detta samtal omstrukturerat i poe-
tisk form. Här återges intervjusamtalet i sin helhet. De övriga poetiska citaten i avhand-
lingen är inte omstrukturerade, utan återgivna i autentisk form så som lärarna uttryckte 
sig vid intervjutillfället. 
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7 Samhällets röster om den 
lilla byskolan 

I detta kapitel kontextualiseras den lilla byskolan i ett större sammanhang. 
Kapitlet fungerar som en samhällelig och kulturell spegling av det som lärarnas 
röster beskrivit i kapitel 6. Nya teman framträder, samtidigt som tidigare identi-
fierade temaområden fördjupas. I avsnitt 7.1 analyseras ”byns röster” i debat-
ten om små skolors existens. Som empiriskt material används bl.a. tidnings-
urklipp från en finländsk ort där flera skolor var indragningshotade. I avsnitt 
7.2 identifieras motsättningar som aktualiseras i byskoldebatten och i 
utbildningens styrdokument.  

7.1 Byskolans lokala kulturella sammanhang 
och innebörd 

Det kulturella schemat för vad en skola är kan vara olika för befolkningsgrupper 
i olika kontexter (jfr Cole 1998). Minoritetens kulturanknutna bild av skolan kan 
vara en annan än majoritetens bild.104 Människors tolkning av sin omvärld på-
verkas nämligen av de bilder man bär inom sig, såväl omedvetet som medvetet 
(Lippmann 1966). Lokalbefolkningen kan sägas bära byskolans berättelse i nuet. 
Genom en analys av ett debattmaterial identifierar jag byskolans samhälleliga 
och kulturella innebörd. De teman som framträder är: skolans dubbla funktion 
(7.1.1), tillhörighet, ägandeskap och existens (7.1.2), möjligheter och framtids-
hopp (7.1.3), samt likvärdighet, liv och grundtrygghet (7.1.4).  

Byskoldebatten 
Då en skola är indragningshotad leder det ofta till livliga debatter – de olika bil-
derna av vad en skola är eller inte är, och av vad en skola ska vara, prövas mot 
varandra. Detta avsnitt uppbyggs utgående från en sådan debatt på en specifik 
ort, men syftet är inte att specifikt analysera denna ort, utan att finna mer gene-
rella aspekter.105 Den politiska diskussionen och besluten om att stänga skolor är 
svåra frågor: 

                                                      
104 En stor del av skolorna i Finland är små skolor, men de människor som berörs av by-
skolorna representerar ändå en minoritet. De finlandssvenska små skolorna kan dess-
utom sägas representera en minoritet i den språkliga minoriteten.  
105 I början övervägde jag att inte namnge orter och att ta bort alla namn på personer i 
debattmaterialet, eftersom det egentliga intresset inte är att tolka problematiken på en 
viss plats. Tidningsartiklarna, debattinläggen och de kommunala styrdokumenten har 
dock redan tidigare publicerats i offentligheten (tidningar, internet), och utgör en histo-
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Stadsstyrelsen satt på måndagen länge och väl och diskuterade bland annat skol-
frågan. Mötet inleddes klockan två på eftermiddagen och först vid halv tolvtiden på 
natten kunde de medverkande gå hem. Enligt styrelsens ordförande Matti Nuutti 
(sdp) var det just skolfrågan som var besvärligast. – Den diskuterades i timmar och 
efter flera omröstningar kom vi till ett förhandlingsresultat. (Mattheiszen 19.10 2005; 
jfr Mattheiszen 27.10.2005) 

Jag vill här kort presentera orten och bakgrunden till byskoldebatten. Debatt-
materialet kommer från orten Borgå, som i sin nuvarande form grundades år 
1997, då dåvarande Borgå landskommun och Borgå stad sammanslogs till en 
kommun, med stadsstatus (Borgå stads hemsida 2008).106 Den aktuella byskol-
debatten har sin upprinnelse i en skolnätsutredning som gjordes av en arkitekt-
byrå som konsultuppdrag för stadsstyrelsen. Utredningens syfte var att granska 
skolnätet för perioden 2004–2010 inom den grundläggande utbildningen i 
Borgå, som då omfattade 39 finsk- och svenskspråkiga skolor belägna både i 
stadscentrum och i byar runtom. Syftet var att få en helhetssyn på skolnätets 
utvecklingsmöjligheter utifrån pedagogiska mål, lokaliteter, planläggning, elev-
prognoser och ekonomi (Skolnätsutredningen 2004, 3–4). 
Utredningen av år 2004 lägger fram fördelar och nackdelar med att gallra i skol-
nätet. Om byskolor stängs medför det en bättre totalekonomi. Det blir också 
möjligt att skapa en skola för årskurserna 1–9. Därtill anförs att förslagets goda 
sidor är att 

tillräckliga skollokaliteter och ett rimligt elevantal per klass bibehålls i alla skolor, så 
att en mångsidig social omgivning för arbete och lärande tryggas för personalen och 
eleverna. (Skolnätsutredningen 2004, 3)  

Förslagets sämre sidor är enligt utredningen att det blir längre skolresor för en 
del av eleverna. Det blir också en försämring av servicen i de bycentra där sko-
lan indras, vilket kan försämra dessa områdens attraktionskraft för inflyttare 
(Skolnätsutredningen 2004, 3). 
Skolnätsutredningen anför att det av historiska skäl finns många små skolor i 
glesbygden och att skolnätet täcker staden väl. Målet är att ”rationalisera skol-

                                                                                                                                   
risk dokumentation, varför jag beslöt att bibehålla dem i autentisk form. Under forsk-
ningsprocessen har jag följt flera orters debatter i medierna, där liknande frågeställningar 
aktualiserats. Materialet är från tidningarna Borgåbladet, Hufvudstadsbladet och Uusi-
maa. Som komplement infogas urklipp från andra orters tidningar, främst Vasabladet 
och Österbottningen (se Övrigt mediematerial). Jag hänvisar till tidningsartiklar enligt 
datum och årtal. I materialet finns inte alltid sida angiven. 
106 Borgå är tvåspråkigt, andelen svenskspråkiga är 32 procent och finskspråkiga är 65 
procent. Borgå stad består av både stads-, landsbygds- och skärgårdsområden. Under 
åren 1970 till 2007 har invånarantalet ökat från 32 296 till 47 832 invånare. Borgå om-
fattar land 655 km² och vattenareal 1484 km², samt har en befolkningstäthet om 73 invå-
nare/km². Borgå är ursprungligen grundat på 1300-talet och är Finlands näst äldsta stad. 
Borgå socken nämns i skrifter redan på 1200-talet. (Borgå stads hemsida 2007; 2008.) 
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nätet”, eftersom små skolor är ”dyra att upprätthålla” och också ”pedagogiska 
skäl” talar för större enheter. En ”minimistorlek” för en skola är, enligt utred-
ningen, ”en skola med tre lärare och 60 elever” vilken också kan ”betraktas som 
liten, så att den för små skolor karakteristiska hemlikna atmosfären bevaras” 
(2004, 10). Som pedagogiska skäl anförs att de små skolorna har svårigheter 
med att rekrytera unga lärare och att lärarens roll har förändrats till en handledar-
roll. Utredningen påpekar också att det kollegiala stödet och pedagogiska 
utvecklingsarbetet är viktigt för lärare, och att det finns bättre förutsättningar för 
detta i större skolenheter. ”I alltför små enheter kan det vara svårt att uppfylla 
läroplanens mål och att ordna utvärderingen” (2004, 13). Andra pedagogiska 
synpunkter är att: 

En mångsidig undervisningsmiljö, där eleverna kan utnyttja mångsidiga och ända-
målsenliga läromedel och datatekniska verktyg, studera i specialutrustade klassrum 
samt gymnastisera i en riktig gymnastiksal, borde vara en rättighet för varje stude-
rande. Också den sociala miljön för lärande, som innebär umgänge mellan jämnåriga 
klasskamrater exempelvis vid grupparbeten, skapas när skolan är av lagom storlek. 
(Skolnätsutredningen 2004, 13). 

I skolnätsutredningen beräknas behovet av investeringar på grund av renove-
ringar och ombyggnader innebära en ökning av utgifterna (med 1,3 miljoner 
euro), jämfört med om skolnätet hålls oförändrat. För detta kan dock ”kompen-
seringar fås genom försäljning av lokaliteter som blir lediga” (vilket beräknas 
uppgå till 3 miljoner euro för åtta skolor och ett daghem; skolnätsutredningen 
2004, 14). Utredningen hänvisar till aviseringen av ett förändrat statsandels-
system. År 2004 gällde ett system som stödde små skolor med under 80 elever i 
årskurserna 1–6, men det kommande systemet antogs minska resurserna till de 
små skolornas upprätthållare.107 En stängning av sju skolor var aktuell. Planerna 
föranledde stora protester av befolkningen. De tidningsutdrag som analyseras 
berör i första hand en begränsad tid då debatten var livlig, under ca en månad 
innan kommunalvalet hösten 2004. Syftet är att förstå och tolka hur byskolan 
konstrueras kulturellt av lokalbefolkning som berörs av skolindragningar. 

                                                      
107 Ett förändrat statsandelssystem trädde i kraft 2006. Enligt dåvarande undervisnings-
minister Kalliomäki (2006) innebär det nya systemet inte att skolnätsfaktorn slopas, bara 
att beräkningsgrunderna är annorlunda. Statsandelshöjning för små skolor (här skolor 
med årskurserna 1–6 med under 80 elever, och årskurserna 7–9 med under 180 elever) 
ges enbart i de glesast befolkade kommunerna och i skärgårdskommuner (jfr Kommun-
förbundet 2007). Kalliomäki menade att grundskolornas antal troligtvis kommer att 
fortsätta att minska p.g.a. åldersklassernas minskning och flyttningsrörelser inom landet. 
I sitt svar på ett skriftligt spörsmål i riksdagen anförde han följande: ”Reformen väntas i 
någon mån öka villigheten att sammanslå och stänga skolor åtminstone i de kommuner 
där utgifterna för den grundläggande utbildningen är större än det pris per enhet som 
beräknats till grund för statsandelen. Kommunerna bör dock fatta beslut om skolnätet 
efter eget omdöme och samtidigt dessutom beakta verksamhetsbestämmelserna i lagen 
om grundläggande utbildning” (Kalliomäki 2006).  
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7.1.1 Skolans dubbla funktion – gemenskap och undervisning 
Följande tidningsutdrag visar hur byns skola engagerar bybor och föräldrar på en 
ö i skärgården då den lilla enlärarskolan för årskurserna 1–4 är stängningshotad. 
Byskolan är viktig för byn som helhet (jfr Lukkari 2005). Detta kan jämföras 
med lärarnas berättelser och det som jag kallat symbiosen mellan skolan och byn 
(se avsnitt 6.2.3): 

Sju skolor i Borgå stad borde stängas, enligt ett förslag i den senaste utredningen om 
stadens skolor. Det är för att få ekonomin på god grund – och av pedagogiska orsa-
ker. Större skolor ger bättre möjligheter. Men i byarna växer motståndet fram. Skolan 
engagerar hela byn.  
  ”Vi flytt int” tejpade Pellingeborna på sina bilar när det förra gången på allvar 
fanns planer på att stänga Pellinge skola, till stor del med samma motivering som nu, 
med samma beredande tjänstemän – skoldirektören, ekonomidirektören och kom-
mundirektören. Det var 1993. 
  En ny kamp 
Nu engagerar sig Pellingeborna igen när skolan med 13 elever, enligt utbildningsby-
rån ska stängs [sic] så eleverna i fortsättningen ska gå i Grännäs skola – en färja och 
drygt tio kilometer längre bort.  
  Skolan har en enorm betydelse för byn. Det är inte bara skolan det gäller. I 
samma byggnad finns ett gruppfamiljedaghem, som också är hotat av stängning, vår 
vallokal, mötesutrymmen, datastugan, och medborgarinstitutet ordnar kurser där, sä-
ger Jan Andersson som är ordförande för skolans direktion. (Ahlgren 4.9.2004, arti-
kel) 

Bilden av vad en skola är tecknas som både en fysisk byggnad och som en men-
tal konstruktion (jfr Bruner 2002). Byskolan är en samlingspunkt, som betjänar 
både barn och äldre (se även Andersson 28.9.2004; Gustavsson & Andersson 
4.9.2004; Spring-Reiman 20.10.2004). Skolan är till för alla. Också lärarna som 
intervjuats för denna avhandling beskriver byskolans helhetsbetonade roll (se 
t.ex. avsnitt 6.2.3 och 6.2.4). I protesterna mot skolindragningar tydliggörs sko-
lans dubbla funktion (jfr Karlberg-Granlund 2007). Skolan är en samlande bild-
ningshärd för hela befolkningen, samtidigt som den primärt är barnens skola. 
Skolan har vid sidan av det pedagogiska uppdraget också en kulturell funktion.  
Skolans uppgift och funktion är lärande och fostrande. Denna uppgift förankras i 
ett lokalt sammanhang. Det innebär att varje skola är unik och präglad av det 
lokala sammanhanget och av de människor som berörs av den. En parallell kan 
dras till Arfwedsons och Lundmans skolkodsbegrepp (Arfwedson & Lundman 
1984). Det innebär också att skolans kontextuella funktion inte är flyttbar eller 
överförbar. Därför innebär en skolindragning en stor kulturell och social förlust, 
vilken i insändarspalterna uttrycks exempelvis i form av farhågor. Skolans 
verksamhet bär långa traditioner ifråga om t.ex. julfester. I ett tidningsreportage 
på en annan ort säger föräldrar att ”skoljulfesten är årets händelse /…/ där alla, 
ung som gammal, är med” (Nordman 17.10.2007). Skoljulfesten kan betraktas 
som en kulturell manifestation (jfr Hofstede 1991). Yttre manifestationer av en 
kultur är enligt Cole (1998) symboler, ritualer och rutiner. Då skolan stängs 
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riskerar en betydelsebärande del av den gemensamma lokala kulturen att gå 
förlorad. 

Byskolan som en mötesplats och ett centrum för gemensamma aktiviteter är särskilt 
viktig för nyinflyttade, som behöver känna lokal historia och kultur för att kunna 
växa in i byagemenskapen. (Spring-Reiman 20.10.2004, insändare) 

Byskolans funktion och betydelse kan ringas in med hjälp av den teori om 
utbildning som växande som Dewey (1997) utvecklat. Genom att förankra 
undervisningen i elevernas gemensamma aktiviteter och i det sociala samman-
hanget kan en meningsfull skola skapas. Men denna skola är inte bara till för 
barnen, utan kan vara en institution som gynnar människors växande i alla 
åldersgrupper. Detta innebär ett helhetstänkande, där inte bara läraren är den 
som bär ansvaret för undervisning och fostran, utan denna sker i en samverkan. 
Detta innebär också en utvidgad lärarroll, som lärare behöver vara förberedda 
inför (jfr Bronfenbrenner 1972; Kalaoja 1991; Mansikka & Ek 2007). Som 
jämförelse passar här ett tidningsurklipp från en annan ort, där en lärare berättar 
om sitt arbete och säger att hon kallar sig både nybörjarlärare och byskollärare. 
Byskollärare (fi. kyläkouluopettaja) vill hon kalla sig uttryckligen för att skolan 
och byn har ett så viktigt och för barnens utveckling betydelsefullt samarbete (se 
översättning i bilaga 9B; jfr Bronfenbrenner 1979; Ertesvåg och Bø 2006; Hirsto 
2001).  

Olen hengeltäni nimenomaan kyläkouluopettaja ja alkuopettaja. Alkuopettaja siksi, 
että pienet lapset ovat lähellä sydäntäni ja olen katsonut, että minulla on jaksamista ja 
sitkeyttä pysähtyä saman asian ääreen vaikka kuinka monta kertaa päivässä. Kylä-
kouluopettaja olen siksi, että mielestäni kylän ja koulun tekemä yhteistyö on aivan 
loistavaa ja hedelmällistä. Meillä on toiminut vuodesta 2000 vanhempaintoimikunta 
yhtenä kyläyhdistyksen alajaostona ja täytyy sanoa, että vanhemmat tekevät aivan 
upeaa työtä lasten parissa. Koululla on esimerkiksi keskiviikkoisin Koko kylä kas-
vattaa -teemalla kerho, jota vanhemmat pyörittävät aivan ilmaiseksi. Olen usein 
miettinyt, että tulevatko he edes ajatelleeksi, kuinka suuren panoksen antavat koko 
kylän lapsille, sen sijaan, että käyttäisivät ajan oman perheensä kanssa, Tarja pohtii. 
(Aninko-Laukkola, 7.12.2007; jfr översättning i bilaga 9B).  

Även Witten m.fl. (2001, citat ur abstrakt) argumenterar för att skolan har en 
dubbel funktion:”We propose that, beyond their educational function, schools 
can serve as catalysts for community participation, social cohesion and the vita-
lity of neighbourhoods”.  

7.1.2 Tillhörighet, ägandeskap och existens 
Utgående från Cole (1998) kan man säga att byskolan är bärare av det syfte som 
den en gång skapats för. Byskolan förmedlar detta syfte och interaktionen som 
den varit en del av. Byskolan har inkorporerats i aktivitet, byggts av en orsak 
och tagits i bruk. Detta syfte kan spåras till jämlikhetsidealet och tanken om en 
grundläggande utbildning för alla oavsett bakgrund eller plats. Byskolans bety-
delse är även kopplad till bygdens, byns och den enskilda skolans historia. Sko-
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lan byggdes av bybor som folkskola (se t.ex. Ahonen 2003). Mycket frivillig-
arbete (s.k. talko) har lagts på både skolbyggnaden, skolområdet och -verksam-
heten under åren. Detta har inneburit en gemensam investering, som varit både 
fysisk och mental. Det finns därför en naturlig känsla av ägandeskap bland män-
niskorna som berörs av skolan. Denna känsla av ägandeskap har både byborna, 
lärarna och eleverna. Exempelvis läraren Stina nämner det som ett mål att ele-
verna ska få känna att det här är ”min skola”. Flera av de intervjuade byskol-
lärarna uttrycker sin samhörighet med skolan. Einar säger ”jag har ganska långt 
det som min skola” och Bo ”jag måste nog stanna tills den blir begravd”. De har 
följaktligen ett ”sense of ownership” som Sizer efterlyser bland lärare generellt. 
Skolans och lärarens öden är sammanvävda i berättelserna. Eller som Sizer 
säger:”its future and their reputation are indistinguishable” (Sizer 1984, 184, 
citerad i Fullan & Hargreaves 1996, 35–36).  
Också byborna och skolan är sammankopplade. Byborna har samma känsla av 
tillhörighet och ägandeskap av skolan, som lärarna har. Parallellt med denna 
finns känslan av att skolans och byns öden är sammanvävda, att skolans och 
lokalbefolkningens öden hör samman. Att skolan måste stängas skapar en reak-
tion där identifikationen med skolan uttrycks konkret i bildekalerna ”Vi flytt int” 
(se tidningsurklippet i föregående avsnitt: Ahlgren 2004, se också avsnitt 6.2.3 
Skolan och byn i symbios; jfr Luostarinen 8.2.2006). Skolans fortsatta existens 
sammankopplas med byns fortsatta existens. Att skolan eventuellt ska ”flyttas”, 
d.v.s. att verksamheten avslutas i den lokala skolan och överförs till en enhet 
längre bort, innebär att befolkningen upplever att de också måste flytta (jfr Siv, 
6.2.3). Deras existensberättigande i periferin ifrågasätts. Samtidigt innebär denna 
känsla av ägandeskap, identifikation och tillhörighet att man arbetar för att 
främja det gemensamma, det som är ”vårt”. Det kan antas att elever som har 
denna känsla för skolan bygger upp både sin sociala och fysiska miljö, i stället 
för att bryta ner eller förstöra den. Om något känns som ens eget tar man ansvar 
för det, hävdade redan Aristoteles (Nussbaum 2000).  
Byskolan kan kallas en bärare av sociala nätverk. Den främjar skapandet av 
sociala band. Den tid som investerats i aktiviteter som berör skolan, både som 
fysisk miljö och som en social och pedagogisk miljö, är tid som är investerad i 
det lokala sociala kapitalet (jfr Putnam 2006). I en tidningsartikel sägs att famil-
jerna har byggt upp ett gott nät med lärarna (Mattheiszen 12.9.2004) och att 
skolorna är byarnas livskraft (Lindholm 25.9.2004). Att skolbyggnaderna säljs 
betraktas som ett svek mot befolkningen. Skolan är hjärtat i byn, själva livs-
lågan. Den fungerar som en knutpunkt och samlingslokal för många olika aktivi-
teter. Om byggnaden säljs skapar det svårigheter för lokalbefolkningen att hitta 
en likadan kulturbärare. Liknande argument framförs t.ex. även i Toronto, 
Canada, då en reducering av antalet skolor syftar till att s.k. outnyttjade kvadrat-
metrar i skolbyggnader ska användas effektivare. Basu (2007) iakttar där att den 
lokala skolan har en stor symbolisk betydelse och representerar identitet och 
sammanhållning. Det verkar som om fenomenet skolindragningar leder till lik-
nande protester världen över (jfrBell & Sigsworth 1987; Kalaoja 1988a).  
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Att skolans och byns öden upplevs som sammankopplade illustreras också av 
byskolläraren Susanne:  

Man är många gånger rädd att dras skolan in så dör byn. Att då blir den här inflytt-
ningen lika med noll, i och med att arbetsplatsutbudet är så litet. Att där är nog en 
[paradox] – det är många som gärna vill flytta ut till landet men – i stället för att 
pendla så bosätter man sig i [staden] eller i [distriktscentrum]. Att det är nog mycket 
som hänger ihop. /.../ (Susanne, tvålärarskola) 

7.1.3 Möjligheter och framtidshopp 
Byskolan är bärare av möjligheter både för barnen och för de vuxna. Dess form 
och struktur karaktäriseras av kvaliteter som berör kultur, pedagogik, plats, 
natur, helhet, åldersblandning, litenhet och närhet. Dessa kvaliteter skapar spe-
ciella villkor och ger speciella möjligheter både i det pedagogiska arbetet och i 
samverkan mellan människorna, villkor och möjligheter som också har identi-
fierats i lärarnas berättelser (kapitel 6). Då ortsbor protesterar mot skolindrag-
ningar sägs ibland att det bara är en känslomässig reaktion (se t.ex. Cronberg 
2007). Om proteströsterna undersöks djupare finner man emellertid att protesten 
kan betecknas som ett försvar av både kvalitet och unikhet – den kan beskrivas 
som ett försvar av en kulturförankrad pedagogik som byskolans form och 
struktur ger möjlighet till på en bestämd plats (jfr Kalaoja 1991).  
Byskolan symboliserar inte bara den historia och det syfte som skolan är bärare 
av (jfr Cole 1998), utan också framtiden (Englund 25.9.2004). Att barnen som 
föds och växer upp får gå i en lokal skola ger dem en naturlig koppling till 
platsen, vilket kan främja det lokala samhällets kontinuitet och fortlevnad (jfr 
läraren Siv). Att ha barnen nära hemmet skapar en naturlig kontaktmöjlighet 
mellan hemmen och skolan. Enligt Bronfenbrenner (1979) är kontakten mellan 
hemmet och skolan minst lika viktig för barnens inlärning och utveckling som 
kontakterna inom skolan. Skolans närhet gör att barnen blir sedda i det dagliga 
livet, eftersom byskolan ofta finns mitt i byn och även är kopplad till andra 
sociala funktioner, så som daghem och liknande. Detta att vara sedd innebär 
trygghet och kan motverka normlöshet (jfr Bronfenbrenner 1972; Lundman & 
Arfwedson 1984). Det sociala kapitalet kan utvecklas i nära anknytning till det 
lokala (jfr Hargreaves 2004). Utgående från föräldrarösterna i tidningsurklippen 
finns det en önskan om att små barn ska få gå i både daghem och skola nära 
hemmen. Om skolan fungerar som ett resurscentrum med exempelvis daghem i 
nära anslutning, gynnar det också barnens övergång mellan de olika miljöerna 
(jfr Bronfenbrenner 1979; Bronfenbrenner & Morris 1998). På en liten ort finns 
en bekantskap mellan människor på ett annat sätt än på en större ort, hävdar 
föräldrar: 

Att få gå i daghem på sin egen hemort borde höra till varje barns rättighet. Det höjer 
självkänslan, samhörigheten och ger barnet trygghet. En mindre enhet har också en 
lugnare miljö och personalen är bekant från tidigare, eftersom alla känner alla på en 
liten ort som här. (Nyblom & Nyblom, insändare 21.9.2004) 
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Enligt Bell och Sigsworth (1987, 157) använder elevernas föräldrar ofta ord som 
trygghet för att beskriva varför de vill ha kvar en skola. Bell och Sigsworth 
menar att föräldrarna då i grunden åsyftar lärarens möjlighet att lära känna den 
enskilde eleven och hjälpa honom eller henne framåt (jfr 6.3.1). 
Den lokala skolan kan leva i samverkan med lokalsamhället och den lokala kul-
turen. Att skolbyggnaden är gammal, vilket symboliserar dåtid och tidigare 
generationers skolgång, ger de unga rötter och identitet, samt ansvar för att ge 
föremålen vidare till andra, i gott skick. Genom närheten till hemmen gynnas 
flexibla undervisningsarrangemang, så att föräldrar och bybor kan delta i skol-
arbetet och bidra med sitt kunnande. Tillsammans byggs skolan och framtiden. 
Skolan blir en fungerande enhet i samhället, inte en isolerad institution borta från 
vardagsverkligheten. Detta gynnar elevernas motivation och inlärning, och byg-
ger en stabil grund för framtiden (jfr Dewey 1997; Solstad 2003). Byskolan blir 
kulturförmedlande både fysiskt med sina föremål, sina rum och sin yttre miljö, 
och socialt genom människor i och runtom skolan (jfr Cole 1998; jfr avsnitt 
6.4.5).108 
Att byskolorna försvinner leder till att talet om ”en levande landsbygd” framstår 
som tomt och innehållslöst (se Susanne, avsnitt 7.2.1). Byskolan är en symbol 
för framtidshopp och kontinuitet, samtidigt som den signalerar att periferin är 
värdefull för samhället som helhet. Att skolan finns kvar i byn och bygden inne-
bär en symbolisk bro till framtiden: 

I början av 1980-talet byggdes vägförbindelse till Pellinge, broar byggdes och väg-
verkets färja började trafikera över Sunisund. Detta gjorde att det blev möjligt att bo-
sätta sig i skärgården, många familjer tog den möjligheten. Det gav hopp inför fram-
tiden. Nu ser det dystert ut. (Gustavsson & Andersson, insändare 4.9.2004).  

De danska forskarna Egelund och Laustsen (2006) menar att skolstängningar 
enbart är ett tecken på att en ort redan är inne i ett nedgångsskede, där den 
minskande befolkningen är den huvudsakliga orsaken till att det sociala kapitalet 
utarmas. De betraktar inte skolstängningar som något som i sig leder till att en 
ort dör ut. I föreliggande fallstudie pågår skolstängningsdebatten de facto i en 
tillväxtort (jfr Borgå stads hemsida 2007; 2008), samtidigt som skeendet ingår i 
ett större skeende, som beskrivs som en centraliseringsrörelse (Lehtola 2007). 
Nyinflyttning skapar enligt skolnätsutredningen ett behov av skolstängningar (se 
även Skolnätsutredningen 2005, bilaga 7).  

7.1.4 Likvärdighet, liv och grundtrygghet 
Basu (2007, 110) hävdar att frågor om skolindragningar rör vid djupare frågor 
som berör rättvisa, medborgarskap och rättigheter. Också i detta debattmaterial 

                                                      
108 Varken föremål eller handlingar existerar i isolering, menar Cole (1998, 120–121), 
utan de är sammanvävda med varandra och med människors sociala världar och bildar 
ett slags väv av samverkan eller nätverk av inbördes sammanhang.  
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framkommer att en byskola som är i sin ursprungliga användning, d.v.s. fungerar 
som en skola och upprätthålls av kommunen, symboliserar likvärdighet. En 
chefredaktör i den aktuella kommunen åskådliggör detta i en ledare:  

I Borgå har man tydligen inte lärt sig att se på de yttre delarna som en helhet. I en re-
gion som vår, där inflyttning och tillväxt råder, borde det ju vara uppenbart att tål-
modigt upprätthållna byskolor snarast drar inflyttare till sig och vänder de elevpro-
gnoser som nu verkar dystra. /.../ När skolan stänger försvinner en symbol för att 
kommunen är här, och överallt och till för alla. /.../ (Andelin, ledare 14.9.2004) 

Byskolan symboliserar samhällets och kommunens omsorg om alla, även om 
periferin. Skolindragningar eller hot om indragningar tolkas som en misslyckad 
glesbygdspolitik (se också Susanne i 7.2.1 och Dan i 7.2.3). ”Att dra in den 
fungerande verksamheten ger föga inbesparingar. Snarare är det fråga om värde-
ringar och glesbygdspolitik”, säger Gustavsson och Andersson (4.9.2004) i en 
insändare och efterlyser en debatt om glesbygdens framtid. Skolindragnings-
planerna synliggör spänningsfält mellan centrum och periferi. I Borgå, som är en 
stadskommun som sammanslagits med landsortskommuner år 1997, framkom-
mer röster som uttrycker hopplöshet och tvivel ifråga om kommunens omsorg 
om periferin (se även Parviainen 23.9.2004):  

Hjälp oss leva i ”den gamla landskommunen”, den som har makt! Det var ju nån som 
lovade att kommunfusionen skulle gagna oss alla. Det syns tyvärr inte här i skärgår-
den på Pellinge – tvärtom. ”Levande skärgård”!? För vem? (Nyblom m.fl. föräldrar, 
insändare 17.9.2004) 

Både insändarrösterna och lärares uttalanden i samband med lärarintervjuerna 
illustrerar svårigheten för de beslutfattande att i en geografiskt vidsträckt kom-
mun ha kännedom om alla lokala förhållanden109. ”Det finns kanske inte samma 
kännedom om landsbygden i dagens stadsfullmäktige som det fanns i gamla 
landskommunen, funderar Jan Andersson” (Ahlgren 4.9.2004). Denna fråga 
aktualiseras i Finland som helhet genom att många kommuner genomgår en 
fusioneringsprocess. Det finns en risk att beslutsfattandet fjärmas från de lokala 
förhållandena då en kommun blir mer geografiskt vidsträckt och förstoras. 
Anckar (2004) menar att vidsträckthet kan göra att områden som har ett lågt 
befolkningsantal, men är geografiskt utspridda, ändå kämpar med storhetens pro-
blem.  
En aspekt som kan antas påverka skolindragningar generellt är spänningen och 
maktkampen mellan centrum och periferi. Även i landsbygdskommuner kan en 
sådan spänning vara påtaglig. Att de beslutande organen har representanter för 
alla byar ses därför som en nödvändighet i den kommunala politiken i lands-

                                                      
109 Också lärarna Susanne och Stina menar att det finns en risk att de beslutande inte 
känner till förhållandena i hela kommunen: ”Det är nog så att trots att kommunen är liten 
så är det många av de styrande som inte alls känner till förhållandena i dom här små 
byarna” (Susanne, tvålärarskola). Stina menar därtill att de beslutande inte alltid har 
tillräcklig kännedom om pedagogiska frågor (jfr Karlberg-Granlund 2004a).  
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bygdskommuner. Även lärarna som intervjuats berättar om vikten av lokala poli-
tikers engagemang för skolorna (t.ex. Bo och Siv). Föräldrarna försöker till-
sammans samla fakta och informera om skolans betydelse (Ahgren 4.9.2004). 
Föräldrarna tror, liksom flera av de intervjuade lärarna, att om de beslutsfattande 
bara visste mer om arbetet i byskolan och de lokala förhållandena, så skulle de 
tänka annorlunda (jfr Karlberg-Granlund 2004a). 

Dessutom har föräldrarna grundat en arbetsgrupp som ska samla fakta och informera 
om skolans betydelse, och varför det blir dyrt att stänga stadens minsta skola. Arbets-
gruppen ska också fundera på om det ska tryckas fler kampanjdekaler att sätta upp i 
bilfönster och på andra ställen. Men det är informationen till beslutsfattare som är 
huvudsaken. Tjänstemännen har sagt sitt, nu ska föräldrarna förklara vad förslaget till 
omorganisering av stadens skolor betyder för dem – och för byn. (Ahlgren, artikel 
4.9.2004). 

Föräldrarna anser att skolindragningsplanerna är kortsiktiga och förhastade. 
Exempelvis Svartså skola ska nedläggas trots att skolan har 54 elever och tre 
behöriga lärare samt timlärare, och elevprognoserna visar att elevantalet kommer 
att öka genom att västra Borgå präglas av inflyttning. För många föräldrar har 
det varit ett medvetet val att flytta dit där det finns en fungerande liten skola 
(Mattheiszen 12.9.2004). 

Våra barn splittras mellan fyra olika lågstadier om skolan läggs ned. För många blir 
skolvägen betydligt farligare och det goda nät familjerna har byggt upp med lärarna 
förstörs, konstaterar Holmberg som undrar varför undersökningen inte betraktat kost-
naderna för skolskjuts vid en eventuell omfördelning av eleverna. (Mattheiszen, arti-
kel 12.9.2004). 

Skolvägens farlighet och längd oroar. Det finns också en risk att det sociala 
kapitalet minskar och att kontakten mellan hem och skola försämras: ”det goda 
nät familjerna byggt upp med lärarna förstörs”. Detta kan jämföras med läraren 
Pia som säger: ”Och så finns det ju nätverk på ett annat sätt”. Bell & Sigsworth 
(1987, 260) konstaterar att ”A rural school, whether it wishes it or not, is caught 
up in a web of informal relationships”. Byskolans litenhet gynnar informellt 
samarbete mellan hem och skola. Att stadens ekonomi behöver förbättras är 
förståeligt, men att stänga skolor betraktar skolföreståndaren Läckström som ”en 
genväg”.  

– Vi begriper att stadens dåliga ekonomi ökar trycket på åtgärder med det här känns 
som en genväg. Fördelarna med större enheter är så få att de åtminstone inte tilltalar 
mig. (Mattheiszen, artikel 12.9.2004) 

Ingen av de skoldirektioner som berördes av skolnätsutredningen var nöjd med 
den. Skolstängningarna verkar göras bara för stängandets skull. ”Först tog jag 
frågan med lugn, så dumma kunde väl inte våra politiker vara att de skulle 
stänga helt fungerande enheter bara för stängandets skull?!” skrev Karlqvist i en 
insändare (21.9.2004). 
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Skolan ger barnen en identitet, den är en del av vårt kulturarv. Nu skall våra små då 
sitta i timmar i bussen varje dag (bussen gör en rundtur i skärgården) och efter det 
orka med läxorna och eventuellt något annat också. Någon inbesparing blir det inte 
då t ex alla elever i Nygårdskolan måste få skolskjuts till Kråkö. Följande år hotas 
också Kråkö-skolan av nedläggning och då ska barnen eventuellt igen byta skola. 
Som förälder till en förstaklassist 2005 går jag inte med på det. (Karlqvist, insändare 
21.9.2004). 

Skolan symboliserar jämlikhet och människors rätt till liv i hembygden och rätt 
till grundtrygghet genom daghem och skola nära hemmet: 

Vi har väl alla våra medborgerliga rättigheter till grundtrygghet i livet d.v.s. dagis 
och skola på vettigt avstånd från hemmet. Ingen kan väl beröva små barn deras 
trygga hemmiljö, omgivning att leva i. Hur viktiga är inte grunderna i livet de första 
åren. Det byggs inga hus utan grund heller! /…./ Om våra barn dessutom ska fraktas 
trångt, trångt, långa ”dyra”  vägar till främmande, överfulla dagisar/skolor i så ung 
ålder, hur långa dagar blir det? Hur mycket orkar barn? (Nyblom m.fl. föräldrar i 
Pellinge, insändare 17.9.2004). 

Skolskjutsningen kopplas till frågan om hur barn orkar. Föräldrarna vill bevaka 
barnens rätt till liv och grundtrygghet nära hemmet. I samband med kommunal-
valet uttryckte en kandidat sin medkänsla med byarnas och föräldrarnas situation 
på följande sätt:  

Skall vi nuvarande och kommande beslutsfattare faktiskt inte lyssna på invånarna och 
deras klart uttalade önskemål. Vet ”vi politiker” bättre än hundratals föräldrar? /…/ 
Om man skulle vända på hela diskussionen och i stället för att ständigt slå på 
indragningstrumma skulle presentera Borgå som en verklig skolstad, en stad där man 
lyssnar på de ”vanliga” människorna. (Allén, insändare 17.9.2004)  

Utredningar om kostnader per elev visade stora skillnader mellan skolorna i sta-
den. De minsta skolorna kostade mest och en av orsakerna till detta var fastig-
hetskostnaderna (Vaniala 19.10.2004). Efter perioden med livlig debatt hösten 
2004 beslöt stadsstyrelsen att ”inga skolor dras in i detta skede” (Borgå stads 
protokoll 25.10.2004). 

Konklusion: Byskolans kulturella innebörd 
Dimensioner av byskolans kulturella innebörd kan identifieras i debattmaterialet. 
Byskolan synliggör skolans dubbla funktion som medierare av både gemenskap 
och undervisning, kultur och pedagogik. Byskolan symboliserar tillhörighet, 
ägandeskap och existens, den sträcker sig från det förflutna mot framtiden, i 
nuet. Den symboliserar möjligheter och framtidshopp, samt ger utrymme för lik-
värdighet, liv och grundtrygghet. Försvaret av byskolan och kampen för konti-
nuiteten i byskolans berättelse kan tolkas som en kamp för det lokala rummet, 
för gemenskap, trygghet och sammanhang. Kampen kan också tolkas som ett 
försvar av både lokal livskvalitet och pedagogisk kvalitet. 
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7.2 Motsättningar i den övergripande kulturella 
samhällskontexten 

I samhällskontexten existerar en mångfald av olika röster. Dessa kan ge budskap 
som kan verka motsägelsefulla. Detta kan kanske beskrivas som något som är 
typiskt för en senmodern eller postmodern tid och borde kanske accepteras som 
en självklarhet. I ett utbildningspolitiskt sammanhang är det emellertid just kam-
pen mellan olika röster och budskap som är det intressanta. De utgör nämligen 
kontexten och grundvalen för det politiska beslutsfattandet och den långsiktiga 
utbildningsplaneringen. Utgående från bl.a. den grundläggande utbildningens 
styrdokument identifierar och sammanfattar jag här några av de frågeställningar 
som aktualiseras i relation till byskolans vara eller icke-vara. Dessa berör frågor 
om jämlikhetens innebörd, skolskjutsning, effektivitet och kvalitet, samt olika 
tolkningar av kostnadseffektivitetens innebörd.  

7.2.1 Jämlikhetens innebörd för individer och områden 
Ibland är jag nog led på det här vackra pratet om levande landsbygd. Att jag har det 
upp i halsen, för att vad gör man egentligen konkret? Att det är som en paradox det 
här. (Susanne, tvålärarskola). 

Samtidigt som kvalitet är honnörsord i utbildningspolitiska strategier och det 
betonas att närskolprincipen ska stärkas, förespråkas gallring i skolnätet (Lehtola 
2007). Talet om en levande landsbygd upplevs som en paradox på det lokala 
planet. Läroplanstexten (GGL 2004) betonar dock jämställdhet både mellan 
områden och mellan individer:  

Med hjälp av den grundläggande utbildningen främjas jämställdhet mellan områden 
och individer. I undervisningen tas hänsyn till elever i behov av särskilt stöd, och 
jämställdheten mellan könen främjas genom att flickor och pojkar ges färdigheter att 
med lika rättigheter och skyldigheter verka i samhället samt i arbets- och familjelivet. 
(GGL 2004, 12) 

Uttrycket ”jämställdhet mellan områden” kan tolkas som att olika geografiska 
områden, både landsbygd och stad, centrum och periferi, ska vara jämlika ifråga 
om utbildningsmöjligheter. I läroplansformuleringen ”jämställdhet mellan områ-
den och individer” finns emellertid en dold motsättning, som gäller frågan om 
det är möjligt att förverkliga idealet om jämställdhet mellan individer och idealet 
om jämställdhet mellan områden på samma gång och hur detta bäst kan göras. 
Individ och område är nämligen olika entiteter, som inte är direkt jämförbara. 
Detta kan förliknas vid en antinomi, där båda aspekterna kan betraktas som lika 
viktiga (jfr Bruner 2002; Schumacher 1973). 
Lagen om den grundläggande utbildningen (1998/628 § 2) uttrycker både 
individrelaterade och geografiska värderingar. Den grundläggande utbildningen 
ska ”främja bildningen och jämlikheten i samhället och elevernas förutsättningar 
att delta i utbildning och i övrigt utveckla sig själva under sin livstid”. Den ska 
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också ”säkerställa att undervisning ges på lika villkor i tillräcklig utsträckning i 
hela landet”. Frågan är dock vad tillräcklig utsträckning och lika villkor innebär. 
Tolkningarna varierar i kommunerna som en följd av att de ekonomiska förut-
sättningarna är olika (Ahonen 2003; Hietaniemi-Virtanen 2002). De ekonomiska 
förhållandena har blivit avgörande för om det finns utrymme för skolor som 
möter lokala behov och utvecklar en pedagogik i samverkan med den sociala, 
kulturella och fysiska miljön (jfr avsnitt 6.6). Läroplanen ger utrymme för det 
lokala: 

I undervisningen skall de nationella och lokala särdragen beaktas liksom national-
språken, de två folkkyrkorna, samerna som ett ursprungsfolk och de nationella mino-
riteterna. /…/ Undervisningen skall vara ett stöd då elevens kulturella och unika 
egenart formas. /…/ (GGL 2004, 12) 

Att läroplanen säger att ”undervisningen skall vara ett stöd då elevens kulturella 
och unika egenart formas” kan tolkas som en grundläggande acceptans av 
olikhet i bakgrund och socialt kapital. Den finländska grundutbildningen ska 
enligt läroplanen beakta både de nationella och de lokala särdragen. En under-
visning som sker i harmoni med det lokala och nära hemmen behöver enligt Sol-
stad (2003) inte stå i opposition till att eleverna får en mer universell kompetens. 
Enligt en grundläggande syn på lärande behöver nämligen inlärning ske som en 
process som går från det lilla och det nära, till det som är mer abstrakt och fjär-
ran (jfr Gustavsson 2004; Solstad 2003; Østern 1996; jfr kapitel 6). Holm (2007, 
14–15) anför att ”i dagens skola och värld legitimeras t.ex. inte mycket av den 
kunskap som jordbrukarbarn har med sig till skolan och som är viktig i deras 
hemmiljö”. Det sociala, ekonomiska och kulturella kapitalet som elever och 
föräldrar besitter behöver erkännas för att det ska få en symbolisk makt, konsta-
terar Holm.  

De mänskliga rättigheterna, alla människors lika värde, demokrati, en vilja att bevara 
naturens mångfald och omgivningens livskraft samt tolerans och vilja att slå vakt om 
den kulturella mångfalden är de värden som den grundläggande utbildningen skall 
gestalta och förmedla. Den skall också främja social gemenskap, ansvarskänsla och 
respekt för individens friheter och rättigheter. (GGL 2004, 12) 

Läroplanen 2004 uttrycker tydliga demokratiska målsättningar. Samtidigt upp-
står frågan hur dessa kan förverkligas i praktiken, konstaterar Hansén och Sjö-
berg (2006). Skolans verklighet präglas av bl.a. krav på effektivitet, minskande 
resurser och ökad internationalisering. Hansén och Sjöberg anför att det inte 
behöver finnas någon motsättning mellan det lokala och det nationella i relation 
till det globala, utan för att kunna leva i en internationell värld behövs en lokal 
och kulturell förankring.  
Läroplanen (GGL 2004, 12) betonar därtill både tolerans och kulturell mångfald, 
d.v.s. social gemenskap parallellt med olikhet och egenart. Detta fält inringas 
också i de intervjuade byskollärarnas pedagogiska tänkande. Deras beskriv-
ningar av arbetets komplexitet tolkas som en balansgång. Det handlar om att i 
skolan finna den pedagogiska balansen och möjligheten för varje enskild elev 
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(jfr tabellerna 2 och 7, kapitel 6). Byskolan kan ge både samhörighet och frihet 
(jfr avsnitt 6.6.). 
I den senaste PISA-undersökningen lyfts jämlikheten fram som Finlands trumf-
kort. De svagaste eleverna i Finland presterar de bästa resultaten bland alla svaga 
elever i världen och de bästa eleverna i Finland är bättre eller lika bra som de 
andra ländernas bästa elever, påpekar Arinen och Karjalainen (2007) i en presen-
tation av PISA 2006. Orsakerna till de goda resultaten står att finna i att både 
svaga och starka elever undervisas tillsammans och i att den grundläggande 
utbildningen är jämlik och gynnar alla elever. Den finländska akademiska lärar-
utbildningen bidrar också till de goda resultaten. Elevernas framgång är god 
oavsett boendeort. Att Finland är ett stort och glesbebyggt land kan enligt förfat-
tarna medföra problem, men de hävdar att föräldrar ändå tryggt kan välja den 
närmaste skolan för sina barn. Författarna anför därtill att skolsystemet och den 
finländska kulturen stöder varandra och tillsammans bildar en framgångsfaktor: 
”Tällä hetkellä näyttää siltä, että peruskoulutusjärjestelmämme ja sitä tukeva 
suomalainen kulttuuri toimii kansainvälisesti verraten erittäin hyvin” (Arinen & 
Karjalainen 2007; 70). Trots att Finlands grundskola kan betraktas som världens 
främsta betyder det ändå inte att utbildningens kostnader kan skäras ned, utan 
man måste värna om det som det tagit decennier att bygga upp. Tvärtom behöver 
resurserna till utbildningen ökas, hävdar Arinen och Karjalainen. 
Benveniste och McEwan (2000) menar att förändringars resultat på mikronivån 
beror bl.a. på vilka motiv som ligger bakom en förändring. Med anknytning till 
detta återgår jag till det lokala exemplet Borgå (jfr 7.1). År 2005 gjordes en 
komplettering av skolnätsutredningen, enligt vilken målsättningen med de plane-
rade skolindragningarna var att ”jämna ut kostnaderna” (Skolnätsutredningen 
2005, 7). Utredningen anför att små skolenheter är dyra att underhålla och att 
nya lagstadgade skyldigheter höjer kostnaderna. Strukturella förändringar skulle 
kunna möjliggöra att mer resurser ges till undervisningen. I skolnätsutredningen 
finns ett implicit jämlikhetstänkande. Det sägs att ”varje elev har rätt till en 
mångsidig inlärningsmiljö”. I texten uttrycks en omsorg om individen och att 
målet med eventuella förändringar eller skolsammanslagningar är barnets bästa: 
”En social inlärningsmiljö och umgänge med jämnåriga klasskamrater i samband 
med t.ex. grupparbete sker bäst i en skola av lämplig storlek”. I utredningen 
förespråkas att en skolas ”minimistorlek är en skola med tre lärare och 50–60 
elever” eftersom ”man inte behöver skapa klasskombinationen 3–6”. Klasser 
med 20 elever betraktas som ideala i utredningen (Skolnätsutredningen 2005, 7–
8, se bilaga 7.) En konklusion är att de inbyggda spänningsförhållandena på 
makronivån synliggörs i den lokala kontexten genom utbildningspolitiska 
debatter och skolstängningar som sker i namn av jämlika och kvalitativt goda 
utbildningsmöjligheter för individerna. Genom decentralisering flyttas inbyggda 
konflikter från övergripande nivåer i utbildningsstyrningen neråt till det lokala 
planet (jfr Berg 1991). Det övergripande målet med gallringar i skolnätet är att 
effektivera utbildningen (se vidare avsnitt 7.2.4). Att de små skolenheterna 
betraktas som för dyra är något som inte bara kännetecknar Finland. Sigsworth 
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och Solstad (2001) menar att det är en internationell tendens. Enligt Finlands 
Kommunförbunds förfrågan till kommunernas bildningsdirektörer år 2005 
framkom att kommunerna har planer för utveckling av skolnätet:  

Den största nyttan, enligt enkäten, med de nya sätten att producera grundläggande 
undervisningstjänster är de ekonomiska besparingarna, den förbättrade kvaliteten på 
tjänsterna, utvecklingen av personalkompetensen och utnyttjandet av infrastrukturen. 
Det största hindret för förnyelse och utveckling av grundskolan bedöms enligt svaren 
vara ett allmänt motstånd och attityder. (Kommunförbundet 2006) 

Då en skola stängs överförs eleverna vanligen till en annan skola som är närmast 
hemmen. Om denna skolas framtid också blir osäker, aktualiseras frågan hur 
elevernas utveckling påverkas ifall deras nya skola också blir indragningshotad 
och stängs (jfr Bagge 9.11.2007; Bronfenbrenner 1979; Ertesvåg & Bø 2006). 
Övergångar mellan miljöer och rollbyten kan ha konsekvenser för barns utveck-
ling. Förändringar av detta slag kan innebära utvecklingspotential, men kan 
också hämma barns utveckling (jfr Ertesvåg & Bø 2006; Kvalsund 2000; se 
3.3.1).  
I det politiska beslutsfattandet behöver barnens röster hörsammas, anför Wik-
ström (2004, 13) utifrån grundlagen: ”Också barn skall bemötas som jämlika 
individer och de har rätt till medinflytande enligt den utvecklingsnivå de besitter 
i frågor som gäller dem” (§ 6). Barnens perspektiv uppmärksammades av lokal-
pressen i Borgå. Eleverna undgick inte att påverkas av indragningshotet eftersom 
de följde med radio, tv och föräldrarnas samtal. För att bearbeta sina frågor gavs 
eleverna i en indragningshotad skola möjlighet att måla och skriva ner sina 
tankar. Borgåbladet publicerade en del av elevtexterna i samband med en artikel 
om indragningshotet (Floman 30.9.2004). Två av eleverna skrev så här: 

I en liten kass kan man kenna sig trygg. Ingen andras saker tar, favoritsaker får man 
hålla kvar. Lärarna är också bra och maten är god varje dag. Det är bra att leka på 
skolans gård, men i skogen får vi också gå. Nygård-skola är bra, vi vill ha den kvar. 
(Karolina åk 4) 

Närmaste skola. När man sover åker man bus i stele. Dåligt att flyta skola. Vi vill inte 
flytta till kråkö. Nygård är en bra skola. Det är bra skolgård. Bra gympa sal när vi går 
till svenskis. (Betty & Frank åk 1–2)  

Vad som är jämlikhet och kvalitet för både områden och individer kan tolkas på 
olika sätt (jfr GGL 2004). I elevernas indirekta beskrivningar av vad kvalitet 
innebär för dem ingår tankar om trygghet, relationer, goda lärare, lekutrymme, 
plats och natur, elevbemyndigande, god skolmat, närhet till hemmet och tid. I 
samhällskontexten finns det konflikter om vad som är barnets bästa och om vad 
kvalitet ska innebära – likadan skolstruktur överallt eller närskolor som skapas 
utgående från de kontextuella förutsättningarna och elevantalet i närområdet. 
Vad som är ”nära” är inte längre tydligt angivet i lagstiftningen (se även avsnitt 
4.2.2). Det finns en risk för att detta skapar ojämlikhet (jfr Arinen & Karjalainen 
2007). 
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I debatterna om byskolors existens blir också läroplanen ett slagträ (se t.ex. 
Nyman 23.9.2004; Skolnätsutredningarna 2004; 2005). Samtidigt ifrågasätts 
indirekt lärarnas kompetens. Exempelvis sägs att ”i en liten skolenhet är det 
svårt att uppfylla kraven i läroplanen och att arrangera bedömningen” (Skolnäts-
utredningen 2005, 7). Enligt Hansén (2000, 76) ska dock lärare ha beredskap att 
arbeta i varierande kontexter och kunna skapa ”så likvärdiga betingelser för 
elevernas skolgång som möjligt, oberoende av den geografiska miljön”. Tanken 
att elever automatiskt får bättre undervisning i större skolor liknar en myt som 
återkommande upprepas, utan att man vet varifrån den härstammar (jfr 
Hietaniemi-Virtanen 2002; Ribchester & Edwards 1999; Viljanen 1998; Yarrow, 
m.fl. 1999; se även t.ex. Boholm, Dahlskog, Hanhikoski, Hulden & Vesala 
2.12.2007 i bilaga 9A; Nordman 9.11.2007; jfr 2.1.1). Yttre icke-skolförankrade 
tolkningar av läroplanen har fått karaktären av dominerande berättelser (jfr Boje 
2001). Det verkar som om läroplanen enligt debatten står i konflikt med 
utbildningens uppbyggnad och realisering, och förvandlats från en vägvisare till 
en domare, där lärares professionella kunskap åsidosätts. Dewey (1997, 148) 
definierar emellertid goda mål som mål som har förankring i verklighetens 
behov och villkor: 

Också de mest gångbara mål som kan uttryckas i ord kommer, precis som ord, att 
göra mer ont än gott om man inte inser att de egentligen inte är mål utan snarare för-
slag till hur läraren bör observera, se framåt och välja för att frigöra och rikta kraf-
terna i den konkreta situationen. (Dewey 1997, 148–149). 

I utbildningskontexten i Finland syns de inneboende spänningsförhållandena 
mellan olika tolkningar av jämlikhetens innebörd som gallringar i skolnätet i 
namn av jämlika utbildningsmöjligheter för alla, d.v.s. för individerna. Mindre 
skolor i periferin stängs och undervisningen centraliseras till större enheter, i 
namn av likvärdighet. Spänningsförhållandet i jämlikhetens innebörd för indivi-
der och områden kan beskrivas som en antinomi, d.v.s. att två sanningar, som 
båda på något sätt är riktiga, ändå motsäger varandra och skapar grund för kon-
flikter. En god och långsiktig lösning skulle kräva att båda sidorna i en antinomi 
möts på ett tillfredsställande sätt (Bruner 2002; Schumacher 1973). 

7.2.2 Skolskjutsning som stöd eller hinder för jämlik utbildning 
I lagen om den grundläggande utbildningen (1998/628) sägs angående bestäm-
mande av skolplats för eleverna att  

undervisningen i kommunen skall ordnas så att elevernas resor med hänsyn till be-
byggelsen, skolornas och andra undervisningsplatsers placering samt kommunikatio-
nerna är så trygga och korta för eleverna som möjligt. (Lagen om den grundläggande 
utbildningen 1998/628, § 6) 

Detta ska ske genom att kommunen anvisar den läropliktigas vårdnadshavare en 
”närskola” eller ”annan lämplig plats” (§ 6). Enligt lagen om den grundläggande 
utbildningen får ”elevens dagliga skolresa /…/ med väntetider inberäknade ta 
högst två och en halv timme i anspråk” om eleven är under 13 år. ”Om eleven 
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när läsåret börjar har fyllt 13 år eller om eleven får sådan specialundervisning 
som avses i 17 § 2 mom. får skolresan ta högst tre timmar i anspråk” (§ 32).  
Lagen ger utbildningsanordnaren ett stort handlingsutrymme att ordna undervis-
ningens strukturer (jfr Kommunförbundet 2006; Wikström 2001). Målsättningen 
är att skolornas placering ska göra att elevernas resor är ”så trygga och korta 
som möjligt” (§ 6). Samtidigt sägs att för de barn (under 13 år) som har den 
längsta skolresan kan två och en halv timme per dag åtgå till denna resa. Det 
handlar då om barn som kunde kallas periferibarn. Som tidigare anförts kan det i 
skoldebatter skönjas en kamp mellan centrum och periferi såväl i landsbygds-
områden som i tätorter och städer. Begreppet periferibarnet innefattar således 
både barn på landsbygden och i städer, barn som befinner sig i de delar som i 
lokalpolitiken inte betraktas som centrum. Vad som betraktas som centrum eller 
periferi beror på betraktaren och på hans eller hennes utgångspunkt (jfr Lipp-
mann 1966). Centrum befinner sig dessutom i rörelse, så att det finns en konti-
nuerlig kamp om vilka områden som kan räknas som centrum och vinnare i en 
tid av exempelvis kommunsammanslagningar. Denna kamp omfattar också 
grundservicen och frågan om att få resurserna att räcka till. En kommundirektörs 
kolumn i Vasabladet åskådliggör kommunernas dilemma: 

/.../ Vi vet både du och jag att kommunens resurser är begränsade. Vi måste priori-
tera. Prioritera betyder att någonting måste bort för att något annat ska kunna finnas 
kvar.  Men vad? Vi vill ju så gärna hålla kvar allt, på samma sätt som tidigare. Sam-
tidigt åläggs kommunerna ständigt nya uppgifter. Ständigt påpekas att nytt ansvar 
decentraliseras från statsmakten till kommunerna, men resurser ges inte. Kommu-
nerna erbjuder nya serviceformer och fler alternativ och valmöjligheter efterfrågas. 
Vi utvecklar mera av det vi redan har. Men kakan som ska delas är den samma. /.../ 
(Palomäki, kolumn 25.9.2004). 

Periferibarnets långa skolväg har tidigare räknats som ett undantag, som ett nöd-
vändigt ont som är att föredra framför inkvartering borta från hemmet. Sedan 
1990-talet har många skolor stängts och skolorna har centraliserats till större 
enheter. Som en följd av skolstängningarna har de barn som berörts fått längre 
skolväg än tidigare. Det totala antalet elever som skjutsas har dock minskat, 
enligt Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse (2006), eftersom kommunerna 
har skärpt sina krav för beviljande av skoltransport och antalet elever som bor i 
glesbygden har minskat. Skolskjutsningens trygghet och skolresetiden har aktua-
liserats i spörsmål och åtgärdsmotioner i riksdagen och genom besvär till läns-
styrelserna.110  

                                                      
110 Tiden som ett barns skolresa får ta i anspråk har varit tema bl.a. i en åtgärdsmotion till 
riksdagen (Cronberg, TPA 83/2006 rd), där frågan om skolindragningar i glesbygden ses 
som något som förlänger skolelevernas restid till och från skolan. Enligt Cronberg bryts 
lagens gränser för skolresans tid i 359 fall. Våren 2007 tillställdes ett skriftligt spörsmål 
undervisningsminister Sarkomaa om hur regeringen ämnar övervaka skolskjutsarnas 
genomförande och trygghet i samband med gallringarna i skolnätet (Karhuvaara KK 
519/2007 vp). I undervisningsminister Sarkomaas svar framkom att frågan om vad som 
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Skolvägen kan inte enbart mätas i direkta fysiska avstånd från hem till skola, 
eftersom den väg som tillryggaläggs inte automatiskt är den geografiskt kortaste 
vägen, utan består av den uppsamlingsrutt som skoltaxin, -bussen eller -båten 
kör (jfr Karlqvist 21.9.2004; Peltonen 2004). Tiden som åtgår för förflytt-
ningarna är följaktligen ett rimligare mått. Lagen om den grundläggande utbild-
ningen ställer elevernas arbetsmängd i relation till skolresornas tid: 

I den grundläggande utbildningen får elevernas arbetsmängd inte vara större än att 
dessa med beaktande av den tid som används för skolgången, skolresorna och hem-
uppgifterna får tillräcklig tid för vila, rekreation och fritidsintressen. /.../ (Lagen om 
den grundläggande utbildningen 1998/628 § 24). 

Ur lagen kan utläsas en konkurrens mellan den tid som läggs på skolarbete och 
den tid som åtgår för skolresan. Lagen ställer nämligen tiden som åtgår för skol-
gången, skolresan och läxorna i relation till att barnen ”får tillräcklig tid för vila, 
rekreation och fritidsintressen”. Denna ekvation betraktar alltså ”elevernas 
arbetsmängd” som en variabel som ska kunna varieras enligt förändringar i de 
andra variablerna. Om så görs finns det en risk för att detta ställer periferibarnen 
i en ojämlik utbildningssituation. Barn med långa skolresor ska enligt lagen ha 
en arbetsmängd som är beroende av den tid som sätts på skolresan, för att 
barnen också ska ha ”tillräcklig tid för vila, rekreation och fritidsintressen”. 
Tidsbegreppet kan betraktas som ett relativt begrepp. Vad som är ”tillräcklig tid” 
för vila och fritidssysselsättningar betraktas sannolikt olika ur barnperspektiv 
och ur vuxenperspektiv (jfr Floman 30.9.2004). I sin forskning om stereotyper 
förklarar Lippmann (1966, 88) att det är svårt att definiera den verkliga inne-
börden av begrepp som avstånd och tid. ”In practical life space is a matter of 
available transportation, not of geometrical planes” säger han. Då människor 
talar om avstånd utgår de från sina egna möjligheter att tillryggalägga en viss 
sträcka. ”Both of them are talking about the space they have to cover, not the 
space I must cover.” Också kartor och gränser som skapats utan kännedom om 
det lokala och de fysiska förhållandena har i praktiken visat sig vara orimliga. 
”In the drawing of boundary lines absurd complications have arisen through the 
failure to conceive the practical geography of a region”. En parallell kan dras 
från Lippmanns resonemang till lokalbefolkningens bemötanden av skolnäts-
utredningar som görs av utomstående konsulter (jfr avsnitt 7.1). 
Frågan om skolskjutsning som stöd eller hinder (jfr semiotikens aktanter, hjäl-
pare eller motståndare) för att trygga barnens jämlika möjligheter till utbildning i 
hela landet, inkluderar ur föräldrarnas perspektiv också en diskussion om säker-
hetsaspekter. Då föräldrar försvarar närskolan framhåller de ofta trygghets-
aspekten (se t.ex. Mattheiszen 12.9.2004; jfr Bell & Sigsworth 1987). Till säker-
                                                                                                                                   
är skolskjutsningens rimliga ramar utreds i en pågående utvärdering av basservicen 
(Sarkomaa 2008). Bara under år 2007 inkom det 85 besvär i ärenden som berörde skol-
skjutsar till Länsstyrelsen i Västra Finlands län. Länsstyrelsens utvärdering av bas-
servicen (2007) gav vid handen att 477 elever i Västra Finlands län dagligen hade en 
skolresetid som rörde sig nära gränsen för vad som är lagligt.  
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hetsaspekterna hör också elevernas trygghet under väntetider. Enligt lagen om 
den grundläggande utbildningen har eleverna rätt till beledsagande vid behov. 
Lagen säger också att ”elever som väntar på transport skall ha möjlighet till 
handledd sysselsättning” (Lagen om den grundläggande utbildningen 1998/628 
§ 32).  
Lagens anda är ett värnande om eleven – men om lagens handlingsutrymme 
utnyttjas maximalt innebär den att barn som är under 13 år kan åläggas skol-
skjutsning i två och en halv timme per dag, med väntetider inkluderade. Vid ett 
seminarium i riksdagshuset om ”Pienuuden ideologia opetuksessa” (litenhetens 
ideologi i undervisningen) anför både föräldrar, forskare och tjänstemän att det 
behövs en diskussion om barnens rätt till sin barndom och till att få växa och 
utvecklas i en närmiljö som har en egen skola – en ”närskola” som är en när-
skola. Det menar att det finns en risk för att kommunsammanslagningarna med-
för att barnens rätt åsidosätts (Salomaa-Santala 2006). Barnens röster om att ”när 
man sover åker man bus i stele” (Betty & Frank) synliggör barnens upplevelse 
av tidsbehovet (Floman 30.9.2004). Om närskolan stängs innebär det att barnen 
ska sitta i skolskjutsen tidigt på morgonen, då de tidigare kunde sova. Också 
föräldrar frågar: ”Hur mycket orkar barn?” (Nyblom m.fl. 17.9.2004). 
Bland de skolor som stängts i Finland under de senaste åren finns skolor med 
vikande elevunderlag, men också skolor med stabilt elevunderlag och över 50 
elever. Detta försämrar utbildningens tillgänglighet, konstaterar Kumpulainen 
(2005). Att skolor stängs eller sammanslås så att barnens skolväg blir lång, även 
fastän elevantalet är rimligt111, kan följaktligen betraktas som ett hot mot den 
grundläggande tanken om jämlikhet och likvärdig utbildning i hela landet. 
Skolstängningarna aktualiserar frågor om vad som är utbildningens uppgift och 
om vad de ekonomiska resurserna ska satsas på. Två poler i konflikten kan 
beskrivas med frågorna: Är utbildningens uppgift att förvara eleverna och 
transportera dem en lång vägsträcka som tar mycket tid i anspråk? Eller är 
utbildningens uppgift att ge barnen maximala möjligheter att växa och utvecklas 
både genom meningsfull tid i skolan och genom tid för fritidsaktiviteter, hem-
uppgifter och vila? På vad satsas utbildningens resurser: på skolskjutsning 
(utbildningens kringfunktioner) eller på undervisning (utbildningens primär-
funktion)? I planer för utveckling av skolnätet sägs att gallringar i skolnätet 
syftar till att frigöra medel till utbildningens primärfunktion, undervisningen, i 
stället för att medel ska åtgå till att ”upprätthålla skolbyggnader” (jfr Globali-
seringsrapporten 2004, 25). 

                                                      
111 Synen på vad som är ett ”rimligt” elevantal varierar. Enlärar- och tvålärarskolorna 
kan betraktas som de mest indragningshotade skolorna (jfr t.ex. Hietaniemi-Virtanen 
2002). Bland dessa stängs också skolor med stabilt elevunderlag. Byborna förespråkar 
däremot en skolpolitik där skolorna skulle få ”självdö” – d.v.s. skulle stängas då det inte 
finns elever längre (jfr läraren Bo, avsnitt 6.5.2).  
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Putnam (2006) anför att det inom debatten om skolskjutsningens möjligheter och 
begränsningar finns en motsättning också ifråga om vilket slag av socialt kapital 
som skolan skall främja. Skolsammanslagningar syftar enligt Putnam till uppnå 
överbryggande socialt kapital i form av bekantskap, tolerans och förtroende, 
medan man samtidigt förlorar det lokala sociala kapitalet som bygger på vän-
skap, samarbete och solidaritet.112 Genom idealet om en jämlik skola för alla, 
som ska fungera integrerande mellan samhällsklasser och grupper, har Finland 
uppnått en god grundutbildning (jfr Ahonen 2003; Arinen & Karjalainen 2007; 
Brunell 2003). Argumenten för att skapa större och centraliserade skolenheter 
kan härledas till liknande tankegångar som Putnam identifierar angående olika 
former av socialt kapital. Bakom centraliseringssträvanden finns en tanke om att 
verka för barnens bästa och jämlikhet (t.ex. Skolnätsutredningen 2005). Samti-
digt undrar elevernas föräldrar om inte de är kompetenta nog att veta vad som är 
det bästa för sina barn: ”Onko näin, että me lasten vanhemmat kaikki olemme 
väärässä siitä, mikä on hyväksi lapsillemme?” (Englund, Rosqvist & Nyblom 
14.9.2004).113 Att föräldrar upplever sig överkörda av de utbildningspolitiska 
besluten tangerar det fenomen som Bruner (2002) kallar den missvisande tesen 
om kulturell deprivation (jfr avsnitt 3.3.2). Skolindragningarna syftar till att för-
bättra elevernas utbildning, men det finns en risk för att åtgärderna tolkas som 
tecken för en överlägsen beskyddarinställning och saknar förankring på det 
lokala planet.114 Föräldrarna anför att små barn behöver få gå i skola nära hem-
met. Liksom Putnam (2006) konstaterar, finns det olika former av socialt kapital 
och olika behov av sociala nätverk under olika skeden av livet.  
I analysen av skolskjutsningen som stöd eller hinder för jämlik utbildning fram-
träder olika tolkningar av vad kvalitet innebär. ”Tillräcklig tid för vila, rekrea-
tion och fritidsintressen” respektive ”arbetsmängd” är det som enligt lagstift-
ningen ska läggas i vågskålarna och vägas mot varandra då skolresetiden har 
subtraherats från barnets dagsprogram (Lagen om den grundläggande utbild-
ningen 1998/628 § 24). Föräldrar påtalar att långa skolresor gör barnen trötta, 
vilket kan hämma barnens inlärning och utveckling. I ett lokalt perspektiv skulle 
kvalitet innebära att föräldraperspektiv och trygghetsaspekter beaktas, att det 
finns lokalkännedom i strategierna, utrymme för både lokalt bemyndigande och 
lokalt förankrat socialt kapital, samt möjligheter för en hållbar utveckling i både 
                                                      
112 Lärarnas beskrivningar av byskolans kultur antyder att det sociala kapitalet i byskolan 
också är en form av överbryggande socialt kapital, genom att skolan blir en öppen 
gemenskap som överbryggar åldersgränser (jfr 6.6).  
113 Föräldrarna frågar i insändaren ”Är det så att vi alla föräldrar har fel ifråga om vad 
som är gott för våra barn?” (min övers.) 
114 Enligt en lärare (Lärarbrev 2004) ger byskolan en möjlighet för de unga att växa in i 
bygemenskapen och byandan och förstå ”byns oskrivna regler” som ”talko, grannhjälp, 
sammanhållning”. Sommargästerna uppskattar den vackra landsbygden, men har kanske 
inte inblick i den lågmälda kulturen. ”Det som man inte känner förstör man lätt utan att 
ens veta om att existerade. Sedan åker man jorden runt och är nostalgisk över samer, 
indianer och beduiner” (Lärarbrev 2004). 
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centrum och periferi. Också i de dominerande berättelserna betonas kvalitet, 
men en kvalitet som ska uppnås genom att eleverna får gå i större skolor i centra. 
Samtidigt skapar de övergripande strukturella förändringarna en pågående om-
definiering av vad som är centrum och periferi.  

7.2.3 Motsättningar inom och mellan effektivitet och kvalitet 
Ett effektivitetstänkande har införts i de offentliga sektorerna sedan 1990-talet 
(jfr avsnitt 4.2.3). Lärarnas tankar speglar samhällsutvecklingen på ett generellt 
plan (jfr Goodson 1996):  

Det är någonting som har varit förhärskande ganska länge, som liksom egentligen tog 
fart under den här lågkonjunkturen då, men det skulle inte ha gått så här illa om det 
inte skulle ha funnits en slags mental beredskap att visa sig effektiv genom att dra in 
s.k. oeffektiva enheter. Det är ett avhumaniserande i politiken, som inte jag tycker är 
riktigt värdigt det här landet. (Dan, tvålärarskola) 

Det finns olika synsätt på vad som är effektivitet i utbildning och i andra män-
niskonära sektorer. Oravakangas (2005) upptäcker att begreppet effektivitet både 
förstås och används olika i olika sammanhang. Medierna har fått rollen som 
övervakare av att skattemedlen kanaliseras rätt. Utbildningens effektivitet tolkas 
i medierna å ena sidan som kostnadseffektivitet och å andra sidan som goda 
inlärningsresultat. Den offentliga politiska retoriken handlar om skolsystemets 
effektivitet och om internationell konkurrenskraft, medan lärare däremot bemö-
ter begreppet utgående från undervisningens och fostrans realiteter. Tidigare 
lyftes utbildningens mål och värderingar fram också i festtal, numera är det glo-
baliseringen och den internationella konkurrenskraften som nämns, konstaterar 
Oravakangas. Ekonomiska aspekter väger mer än filosofiska eller pedagogiska 
argument. Enligt Oravakangas är lärares tolkning av vad effektivitet innebär 
bredare än den samhällsaktuella definitionen. Då de utifrånkommande kraven på 
effektivitet möter skolans vardag skapar det en stressfylld situation. Om under-
visningsgrupperna blir större, minskar lärarens tid för varje elev. Att valfrihet 
betonas redan i de lägre årskurserna medför att ämneslärare handhar också de 
yngre eleverna. Kursindelningen i de högre årskurserna medför minskad sam-
hörighet. Också samhällets övergripande kultur präglas av ett effektivitets-
tänkande, som medför att familjerna inte har samma tid för umgänge och gemen-
skap som tidigare. Oravakangas (2005, 222) menar att diskussionen om utbild-
ningens effektivitet ”ignores the question of human growth, the time and the 
peace and quiet that it requires”. Hennes slutsats är att utbildningens inre och 
yttre strukturer inte kan negligeras om man vill utröna vad som är skolans 
kvaliteter, d.v.s. en skola som beaktar människan som en helhet och inte bara ser 
till mätbara prestationer. (Oravakangas 2005.) 
Också i debatten om byskolan och i lärarintervjuerna inom denna studie synlig-
görs olika innebörder av effektivitet. I Undervisningsministeriets utveck-
lingsplan för utbildning och forskning 2003–2008, utgås från ”att den utbild-
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ningsmässiga grundtryggheten skall säkerställas i praktiken” (Undervisnings-
ministeriet 2004b, 5). Tyngdpunkter i planen är bl.a. följande områden: 

/…/ Särskilda insatsområden i utvecklingsplanen är att skapa ett effektivare utbild-
ningssystem, ge stöd och handledning till barn och ungdomar samt bättre utbild-
ningsmöjligheter för vuxna. /…/ Målet är att utslagning skall förebyggas och ingri-
panden ske i ett tidigt skede och de grundläggande rättigheterna i utbildningshänse-
ende därmed förverkligas för var och en på alla nivåer i skolsystemet. /…/ (Under-
visningsministeriet 2004b, 5) 

Planen väcker frågan om det är möjligt att utbildningssystemet blir ”effektivare” 
samtidigt som utbildningen ska ”ge stöd och handledning” och ”förverkliga de 
grundläggande rättigheterna för var och en på alla nivåer i skolsystemet” 
(Undervisningsministeriet 2004b, 5; jfr avsnitt 7.2.1). I Aaltonens, Kirjavainens 
och Moisios (2005a) statliga utvärdering av effektiviteten inom den grundläg-
gande utbildningen framkommer det nämligen att bakgrundsvariabler som att 
skolornas medelstorlek är liten och att det finns många elever med specialbehov 
minskar utbildningens effektivitet.115 I Undervisningsministeriets plan (2004b) 
är en central målsättning att förebygga utslagning och marginalisering av barn 
och unga, att ge stödundervisning, samt specialundervisning och elevvård. Dessa 
mål verkar dock stå i motsatsförhållande till effektivitetstänkandet, eftersom 
ökad resurstilldelning till utbildningen och ökad satsning på specialundervisning 
har samband med minskad effektivitet (jfr Aaltonen m.fl. 2005a). En tolkning är 
att det finns en inbyggd konflikt i utbildningsplaneringens föresatser att samti-
digt uppnå både kostnadseffektivitet och kvalitet för den enskilde. 
En alternativ tolkning av utbildningsplanen är att målet ”att skapa ett effektivare 
utbildningssystem” (Undervisningsministeriet 2004b, 5) inte i första hand åsyftar 
kostnadseffektivitet utan åsyftar ökad kvalitet i form av ett värnande om den 
enskilde elevens långsiktiga utveckling och välbefinnande. Om innebörden är 
den senare, finns ansvaret och möjligheterna att förverkliga utbildningsplanens 
målsättning inom lärarnas handlingsutrymme, nämligen inom mjuka värden och 
mål som berör exempelvis elevers trivsel, identitetsutveckling och välmående 
(jfr Rørvik 1991). Hur väl sådana mål uppnås är dock inte mätbart på samma sätt 
som ämnesrelaterade prestationer eller personalkostnader. Utbildningens resurs-
tilldelning och utbildningssystemets strukturer påverkar möjligheterna att uppnå 
utbildningens långsiktiga mål (jfr Cole 1998; Gudmundsdottir 2001; Noddings 

                                                      
115I Statens ekonomiska forskningsanstalts (VATT) utvärdering av effektiviteten inom 
den grundläggande utbildningen i finländska kommuner under åren 1998–2003 mättes 
sambanden mellan hur många elever som klarat årskursen eller grundskolan och fortsatt i 
annan utbildning, avgångsbetygens medeltal och kostnaderna för utbildningen. Kommu-
nerna delades in i effektiva kommuner och ineffektiva enligt jämförelsetal. Mer väl-
bärgade kommuner hade enligt utvärderingen en sämre effektivitet, vilket kunde bero på 
att man där hade möjlighet att prioritera utbildningens kvalitet på ett annat sätt och ge 
större ekonomiska resurser till skolorna. Också t.ex. glesbygdsförhållanden försämrade 
effektiviteten (Aaltonen m.fl 2005a; 2005b.) 
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2001). Strukturerna påverkar både lärares och elevers handlingsutrymme och 
möjligheterna för goda pedagogiska relationer (jfr avsnitten 3.2 och 3.3). Om 
den grundläggande utbildningen ger alla elever en god grund för livet gynnar 
detta på lång sikt en samhällsekonomisk kostnadseffektivitet, då ekonomin 
betraktas ur ett helhetsperspektiv. I utkastet för ny plan för utbildning och forsk-
ning 2007–2012 betonas grundutbildningens roll för invididens möjligheter till 
livslångt lärande. Det sägs att grundutbildningens kvalitet är viktig, eftersom 
grundskolan påverkar individernas attityder till att lära sig och ger de grund-
kunskaper och färdigheter som behövs för att man ska kunna tillägna sig nya 
kunskapsområden i framtiden (Undervisningsministeriet 2007).  
Statens ekonomiska forskningsanstalts analys visar att ökad skolstorlek har ett 
positivt samband med ökad ekonomisk effektivitet i kommunerna. Författarna 
anför dock i rapportens konklusion att undersökningen inte kunde beakta utbild-
ningens kvalitet: ”Opetuksen laatua ei tutkimuksessa voitu ottaa huomioon” 
(Aaltonen m.fl. 2005a, 44). Att mäta kvalitet är svårare än att mäta ekonomi (jfr 
Rørvik 1991). Samtidigt finns det, som anförts, olika tolkningar också av vad 
kvalitet innebär. Läraren Gabriella säger: ”Det är ju kvaliteten som fastnar hos 
eleven. Att det är mera den sidan som jag tänker på, att vad är det egentligen de 
[eleverna] har i behåll av den undervisning jag ger?” Enligt läraren är undervis-
ningens kvalitet relaterad till den långsiktiga bärkraft som undervisningen ska ge 
eleven.  
Enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen vilar skolarbetets kvalitet 
på värderingar, principer och kriterier som ingår i en skolas verksamhetskultur 
(GGL 2004, 17; se citat i avsnitt 6.1.3). Verksamhetskulturen eller skolkulturen 
är kopplad till begrepp som klimat och atmosfär (Berg 1991). Brunell (2007, 
128) menar att elevernas goda resultat i kunskapstest eller höga ambitioner 
ifråga om vidareutbildning efter grundskolan inte är nödvändiga för ”ett gott 
skolklimat”. Däremot är ett gott klimat sammankopplat med att eleverna har en 
god självkänsla, god koncentration i skolarbetet och en känsla av stolthet över 
den egna skolan. En konklusion är att kvaliteten är kopplad också till andra 
aspekter än bara elevernas prestationer (jfr Oravakangas 2005).  
Utgående från det empiriska och teoretiska materialet i föreliggande studie kan 
kvalitet för den enskilde eleven beskrivas som elevens optimala, balanserade och 
holistiska utveckling i ett sammanhang som präglas av både frihet och samhörig-
het där eleven kan bli sedd som en unik individ, får tid och plats att utvecklas 
och upplever meningsfullhet i nuet. Utgående från de intervjuade byskollärarnas 
beskrivningar av arbetets pedagogiska intentioner innebär kvalitet för den 
enskilde eleven både ett inlärningspsykologiskt och ett relationellt tänkande. 
Undervisningen behöver gå från det lokala till det globala, från det nära och 
konkreta till det abstrakta och möta elevens behov och intressen så att 
undervisningen blir meningsfull i nuet. Individen får tid och rum att utvecklas 
optimalt och holistiskt genom att läraren har möjligheter att se eleven, bejaka 
elevens unikhet, följa eleven, initiera och motivera lärande, samt ge en god 
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grund för livet utgående från principerna om meningsfullt lärande, holistiskt 
tänkande, elevbemyndigande och delaktighet, samt förankring i hembygd och 
natur (jfr 6.3–6.4). Byskolans kontextuella betingelser skapar möjlighet till lång-
siktig målinriktning, till att lära känna den enskilde eleven och finna balansen i 
en god pedagogisk relation, samt finna den pedagogiska balansen och möjlig-
heten för varje elev.  

7.2.4 Kostnadseffektivitet i makro- eller mikroperspektiv 
Som Oravakangas (2005) noterar skiljer sig pedagogers syn på vad effektivitet 
innebär från den offentliga politiska diskursens syn. Detta framkommer också i 
lärarintervjuerna. De intervjuade lärarna har reflekterat över utvecklingen och 
speglar samhällets effektivitetssträvanden i den egna arbetsverkligheten. Läraren 
Gabriella menar att små skolor till och med kan vara lönsamma, för att lärar-
engagemanget gynnas i en liten enhet: 

I en liten skola så är läraren mera aktiv. För det handlar riktigt klart om ansvar. Och – 
ju fler människor, vuxna människor, som är tillsammans desto mindre ansvar tar var 
och en för man tänker att ”nån annan gör det”. Men nu är det så klart och tydligt, att 
om inte jag gör det, så måste [kollegan] göra det, om inte [kollegan] gör det så måste 
jag göra det. Att det blir liksom, det blir inte fråga om att ”ska jag eller ska jag inte?” 
utan det måste vara. Man har helt enkelt mera ansvar. Att på något vis så upplever 
jag det att det är liksom en fördel om man tänker som arbetsgivaren [dämpat skratt], i 
arbetsgivarens tankar, så tror jag nog att lärare i små skolor på sätt och vis gör mera, 
på ett annat – och med en annan… det blir mera familjär stämning och det betyder att 
man bjuder till. För vi har så många gånger tänkt som så, att det påverkar ju sen 
också undervisningssituationen om vi satsar och gör någonting som vi inte nödvän-
digtvis får lön för, mera på fritiden eller på kvällstid, så får vi igen det i och med att 
den här stämningen i klassrummet och inlärningssituationen smittas av, av det vad 
man har gjort utanför skolan. Så man vinner liksom på det, i helhet. Det är den delen 
och det är därför som man gör extra. För man upplever och man får så direkt 
feedback på det. Så att det är nog en av dom här största fördelarna med en liten skola. 
(Gabriella, tvålärarskola) 

Ribchester och Edwards (1999) drar slutsatsen att om små skolor jämförs med 
stora skolor enbart utgående från utbildningens kostnader, är det naturligt att 
centralisering till större enheter förordas. Det handlar om antalet elever per 
lärare – och ett ökat antal elever per lärare minskar naturligtvis kostnaderna.  
Däremot glöms ofta helhetsbilden, att en indragning av en skola förorsakar nya 
utgifter, så som specialundervisning, ökade transportkostnader, arbetslöshet 
bland lärare och övrig skolpersonal samt kostnader för oanvända skolfastigheter. 
En kommun kan välja att upprätthålla skolor som för tillfället har ett lägre antal 
elever, eftersom extra utrymme i skolorna innebär utvecklingspotential och kan 
gynna valfrihet, menar Ribchester och Edwards. Att utveckla ett samarbete mel-
lan två eller flera små skolor (clustering) betraktas som ett möjligt alternativ till 
skolindragningar. 
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Katajamäki med kolleger (2001) anser att det är problematiskt ur ett landsbygds-
perspektiv att de statliga och kommunala resurserna för grundservicen och infra-
strukturen har minskat. Det är svårt för kommunerna att beräkna de långsiktiga 
effekterna av inbesparingsåtgärder. I stället eftersträvar man omedelbara resultat, 
utifrån ett budgetår i taget. Sektortänkandet har haft skadliga effekter för lands-
bygden, genom bl.a. stängningar av byskolor, menar forskarna. Det behövs ett 
långsiktigt strategiskt tänkande och strukturella sektoröverskridande lösningar. 
(Katajamäki, Hunnakko, Kahila, Palm & Valtakari 2001.) 
Brunell (2003) hävdar att ett helhetsperspektiv på den lilla skolan skulle ge en 
rättvisare bild av denna skoltyps betydelse. Kommunernas ekonomiska trångmål 
har lett till skolindragningar som på kort sikt kan ge inbesparingar, men ”hur det 
blir på lång sikt och med tanke på helheten, är en annan sak” (personlig 
kommunikation 2003, se bilaga 8). Resursnedskärningarna inom utbildningen 
började i samband med den ekonomiska depressionen. För läraren Bo var detta 
den största förändringen under en mångårig lärarkarriär: 

Förändringar, jag skulle säga den här – den här, vad hette det nu, den här laman [eko-
nomiska depressionen] på 90-talet var nog det största, för då tycker jag nog att 
mycket for, både timresurs och det for det här ekonomiska också, jag skulle nästan 
säga det är det största som har hänt under min tid. (Bo, enlärarskola) 

Lärarna anstränger sig för att öka de små skolornas kostnadseffektivitet och 
trygga kvaliteten för eleverna. Susanne har tillsammans med kolleger i andra 
små skolor spontant ordnat ett timutbyte där lärarna undervisar sina special-
ämnen i varandras skolor (se 6.2.1). Utbytet kostar inte kommunen något, men 
skapar synergieffekter för arbetet i skolorna (jfr Ribchester & Edwards 1999). 
Lärarna har också gett stödundervisning gratis: 

Susanne: [Byskolan] har gett stödundervisning gratis. 

I: Jaha, oj. 

Susanne: Likadant i [annan] skola, för den biten vill inte vår resurs räcka till. 

I: Så ni lärare har liksom ställt upp? 

Susanne: Mm. /…/ 

I: Ja, av liksom egen tid obetald? 

Susanne: Egen tid, ja. /…/ 

Susanne: /…/ Man har ju till och med gått så långt att man lever på ett minimum, så 
att på det sättet tror jag nog inte att man kan skära ner i ekonomin i våra skolor mera, 
varken i små eller större skolor. Då är vi på bristningsgränsen. (Tvålärarskola) 

Lärarna beskriver på olika sätt balansgången mellan arbetets krav och de person-
liga och professionella resurserna. Trivseln, miljön och möjligheterna att få upp-
leva hur barnen utvecklas är belönande för lärarna, men lärarnas ork och ”över-
levnad” är relaterad till den konkreta resurstilldelningen till utbildningssektorn 
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(jfr Maria, 6.5.2). Lärarnas välmående och ork är en samhällsekonomisk fråga. 
Susanne menar att ”vi gör väl så inom det här yrket att vi orkar bara, trots att vi 
inte många gånger orkar”. Lärarna är lojala mot den egna skolan och vill genom 
att tänja sig till sitt yttersta spara pengar för att skolan inte ska betraktas som en 
enhet som belastar kommunens ekonomi. Också skolors kringfunktioner har 
skurits ned: 

Siv: Men du vet, vi har ju sparat bort vaktmästartjänsten, det finns ju ingen sån hel-
ler. Och en halv städerska/kokerska. 

I: En halv?! 

Siv: Halvtidsanställd. 

I: Är hon liksom halvtid städerska och halvtid kokerska? 

Siv: Nej, hon är halvtid både och. 

Att köksan är bara halvtidsanställd innebär förlorad trygghet både för läraren och 
för eleverna: ”Det är ju illa om det skulle hända någonting för då är ju barnen 
utlämnade åt den här enda vuxna”, säger Siv. ”Överlag så ser dom nog inte så 
där riktigt med goda ögon på skolan, vi har inga kuratorer, vi har inga taltera-
peuter, vi har ingen hjälp av några professionella nånstans ifrån”, säger hon 
vidare.  
Resursbristen och kampen mellan olika kommunala sektorer om de ekonomiska 
anslagen skapar, enligt Susanne, en dålig stämning på det lokala planet. ”Sen 
tycker jag att man borde öronmärka vissa pengar fortsättningsvis”, säger hon, 
”det är inte hälsosamt det här, tror jag, att man ska slåss om pengarna varje gång 
budgeten ska fördelas”. Susanne tillägger: 

Det är tråkigt att pengarna styr. För att det är inte den biten vi är intresserade av så 
mycket, utan det är ju det här [pedagogiska arbetet]. När vi är på gräsrotsnivå vi, så 
det är den biten. (Susanne, tvålärarskola) 

I lärarnas citat aktualiseras tilldelningen av tid som en resurs som begränsar eller 
möjliggör. Tid kostar pengar. I relation till barnen och deras inlärning och ut-
veckling är tid det som kommunen genom utbildningen kan bekosta, i form av 
lärartid för varje barn, köksans tid i skolan och stödfunktionernas tid. Denna tid 
är en investering i barnens framtid. Nedskärningar har långsiktiga konsekvenser 
som inte alltid är överblickbara, något som är en s.k. blind fläck (Lippmann 
1966; jfr Atjonen m.fl. 2008; Hirsto 2001; Somersalo 2002).  
I lärarnas intervjusvar kan det identifieras en konflikt om mål och mening. 
Lärarna har ett uppdrag, som är dem givet av samhället, ett uppdrag att fostra 
och undervisa eleverna på bästa sätt. De vill arbeta för elevernas och familjernas 
bästa. Lärarna har följt sina elevers utveckling och anser därför att elever har 
goda möjligheter att utvecklas och lära sig i en liten skola. Detta ger dem en inre 
övertygelse, som visar sig stå i konflikt med samhällets ”nya värderingar”. Nu är 
det effektivitet och lönsamhet som betonas framom ett långsiktigt tänkande, där 
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utbildning ses som en investering inför framtiden. Långsiktigheten och kontinui-
teten i lärare–elevrelationen och det holistiskt inriktade pedagogiska arbetet 
hotas av indragningsrisken och nedskärningarna (mikronivån). Detta innebär en 
dold försämring av undervisningens kvalitet och lärarnas arbetstrivsel, eftersom 
just långsiktigheten och kontinuiteten är centrala grundpelare i lärares pedago-
giska bygge, d.v.s. grundteser i lärares pedagogiska tänkande i små skolor (jfr 
6.3.3). Pia tycker att en liten skola har stor utvecklingspotential: 

Jag tycker ändå att liten är stark. Jag tycker liksom att det finns utvecklings-
möjligheter i det vad vi har. Vi skulle inte behöva skapa något nytt för att få det 
bättre och man gör väl ingenting för att få det sämre. Och jag tycker att här är en så 
bra grund, åtminstone i vårt hus [d.v.s. vår skola], att jobba vidare på. Att det skulle 
vara värt att satsa på det . Och att andra också än vi som är här i kring skulle förstå 
det, att det lönar sig att satsa på det här. (Pia, lärare i tvålärarskola) 

Både den lokala förståelsen av byskolans dubbla funktion och lärarnas erfaren-
heter av praxisrelaterade pedagogiska möjligheter i byskolor är kulturbunden 
kunskap. Lärarna, som ser byskolan med pedagogiska glasögon, ser den som en 
plats med möjligheter för barnet att växa, utvecklas och lära sig (jfr Dewey 
1997). I inbesparingsjakten värderas skolan av icke-pedagoger. Att värdera by-
skolan som miljö för elevers lärande och växande innebär ett etiskt dilemma för 
läraren (jfr Karlberg-Granlund 2004a). Lärarnas perspektiv kan avfärdas med att 
de bara försvarar sina egna arbetsplatser. I lärarens medvetna eller omedvetna 
utvärdering balanseras det goda i den lilla enheten mot den lilla enhetens svag-
heter:  

Nå, det är nu dom här kvällarna som man har suttit och plockat fördelar och nackde-
lar och skrivit ner dem och… och funderat också på… liksom, jag ville inte helt blint 
heller bara stå och säga att vi har det enda rätta här. Men det var så mycket delar som 
saknades från den nya planen och den nya funderingen om undervisningen i [kom-
munen]. Och som lärare kände vi oss väldigt osäkra, både jag och [kollegan] över att 
”nå, vad är det som den här nya bär med sig, har man tänkt på alla olika saker som vi 
lägger märke till här i vår enhet? Att hur gör man det i praktiken och på vilket sätt 
kan det bli bättre från det vad vi har i dagens läge?” Att det var så mycket såna nya 
frågor, liksom att… som kändes väldigt öppna och som ingen tycktes ha tagit notis 
över. (Gabriella, tvålärarskola) 

Argumenten för och emot byskolan påverkas dels av personliga erfarenheter, 
dels av fenomen som kunde kallas myter. Antagandet att barnen får en sämre 
grund i en liten skola kan betecknas som en myt som upprepas med skolindrag-
ningar som mål (jfr Lippmann 1966). Myter behöver inte vara helt osanna, utan 
kan ha element av sanning i sig. I en myt ges något en viss innebörd, som inte 
behöver överensstämma med sakens faktiska natur, men själva betydelsen blir 
viktigare än själva saken (Barthes 1970). Också ett antagande att barn får en 
bättre grund i byskolan kan betecknas som en myt, om inte sakens grundnatur 
undersöks. En sammanjämkning av dessa två poler skulle innebära ett synsätt 
där sakens verkliga natur undersöks, så att både starka och svaga sidor upptäcks 
i båda typerna av skolor (jfr bilaga 5). Kontradiktionära argument utgår från 
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olika perceptioner av världen och olika synsätt på vad som är utbildningens 
uppgift och på vad som är viktigt i livet. Frågan om byskolans eller den lilla 
skolans existensberättigande handlar i grunden om vilka värderingar som är vik-
tiga och vilken grund inför livet skolan ska ge. Pedagogik handlar om att lära sig 
något, om att växa. Effektivitetstänkandet aktualiserar frågan om vad som är 
mätbart i inlärning, utveckling och växande. I ett effektivitetsinriktat tänkande är 
mätbarheten viktig för att trygga maximal kostnadseffektivitet och god kvalitet. 
Samtidigt finns en risk att sådant som kan sägas vara mindre mätbart negligeras 
– det mätbara kognitiva kunnandet premieras på bekostnad av det svårare 
mätbara personliga växandet, och kortsiktig kostnadsinbesparing prioriteras. 

Konklusion: Motsättningar i samhällskontexten  
Jag har här diskuterat jämlikhetens innebörd för individer och områden, skol-
skjutsning och skolresors tid i förhållande till elevernas skolgång, motsättningar 
inom och mellan effektivitet och kvalitet, samt kostnadseffektivitet i makro- och 
mikroperspektiv. En konklusion är att det i byskolans övergripande samhälls-
kontext verkar finnas ett spänningsförhållande mellan idealen effektivitet och 
jämlikhet. Jag vill här dra en parallell till G. H. von Wright (2003, 55) som 
menar att de tre nyckelorden i den moderna erans början, frihet, jämlikhet och 
broderskap, är ideal som har varit kopplade till en framstegstro som vittrat 
sönder genom ”motsatsspelet mellan de krafter med vars hjälp man försökt 
förverkliga de två första idealen”. G. H. von Wright anför att man inte behöver 
förkasta idealen, men ”med skepsis betrakta tanken på att de skulle vara 
fullständigt och ömsesidigt förenliga”. På ett liknande sätt verkar det som om 
ideal i den finländska utbildningspolitiken och utbildningen inte är helt för-
enliga, utan kan betecknas som antinomier. I läroplanen (GGL 2004, 12) nämns 
områden, individer, specialbehov och kön som sfärer där jämlikhet och 
jämställdhet ska främjas genom den grundläggande utbildningen. I strävan efter 
ekonomisk eller mätbar effektivitet finns dock en risk för att någon eller flera av 
dessa sfärer åsidosätts (jfr Aaltonen m.fl. 2005a). Det verkar finnas en inbyggd 
konflikt i utbildningsplaneringens föresatser att samtidigt uppnå både jämlikhet, 
kostnadseffektivitet och kvalitet för den enskilde eleven.  
I analysen av debattmaterial, lärarintervjuer och utbildningspolitiska styrdoku-
ment synliggörs olika tolkningar av vad kvalitet inom utbildning innebär. För det 
första kan kvalitet innebära pedagogisk kvalitet som innebär tid och rum för den 
enskilde eleven att utvecklas, lära sig och växa. För det andra kan kvalitet tolkas 
som lokal pedagogisk, kulturell och strukturell kvalitet genom jämlikhet mellan 
individer och områden i form av skolans tillgänglighet. Kvalitet kan för det 
tredje tolkas som ett långsiktigt och samhällsekonomiskt helhetstänkande, vilket 
förespråkas av flera forskare och även av byskolans försvarare. Inom dessa 
kvalitetsaspekter finns konflikter om resurstilldelning, om vad som är mätbart 
och ska räknas som goda elevresultat, om alla skolenheter ska vara likadana, om 
realiseringen av lokalt bemyndigande, samt om barns tid och trygghet. Det finns 
olika synsätt på vad som är barnets bästa. 
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8 Sammanfattande forsknings-
berättelser 

I detta kapitel utvecklas en hermeneutisk metaförståelse för byskolans samman-
hang utgående från de lärarperspektiv och samhällsperspektiv som framkommit 
i de tidigare kapitlen. Genom tematiserade forskningsberättelser sammanfattar 
jag kärnpunkter som framträder i analyserna. Kapitlet fördjupar och samman-
fattar den lilla byskolans pedagogiska, kulturella och strukturella innebörd 
samtidigt som en ny teoretisk förståelse skapas. 

8.1 Metaanalys av kontext och lärarskap 
Då forskningsarbetet framskrider uppstår nya frågor ur den förståelse som öpp-
nar sig under vägen. Från en ny utsiktsplats ser man en ny vy. Forskningsprojek-
tets stegvis framväxande förståelse och växlande vyer kan förliknas vid herme-
neutikens horisontbegrepp. En hermeneutiker erkänner att förståelsen är relativ 
och beroende av att vi är historiska varelser. I narrativ forskning får röster 
utrymme, röster som kanske inte annars skulle höras bland samhällets domine-
rande berättelser. Genom att analysera enskilda små berättelser på den s.k. 
mikronivån och jämföra dessa berättelser med varandra, sedan gå vidare och 
analysera andra mer distanserade aktörers berättelser (texter) i relation till 
mikronivåns berättelser, och slutligen sammanställa dessa berättelser till en hel-
het, en avhandling, skapar forskaren en berättelse. Med stöd av narrativa meto-
der söker och skapar jag svar på de forskningsfrågor jag formulerade i början av 
forskningsresan. Jag skapar sammanfattande bilder och metaberättelser, som rör 
sig på en övergripande nivå och grundar sig både på de empirinära berättelserna 
och beskrivningarna, den teoretiska speglingen och forskarens tolkning. Utifrån 
materialet som helhet skapas en metaförståelse i relation till forskningsfrågornas 
intentioner. Jag berör först samhällsperspektivet (forskningsfråga 1) och för-
djupar därefter presentationen till lärarperspektivet (forskningsfråga 2). 

8.1.1 Byskolans samhälleliga sammanhang och spänningsfält  
Intentionen i forskningsfråga 1 ”vad är byskolkontext?” är att utröna vad som 
karaktäriserar byskolans kulturella och samhälleliga sammanhang och vilka mot-
sättningar och spänningsfält som kan identifieras i byskolans berättelse eller 
berättelser (jfr 5.3). Detta avsnitt möter och besvarar dessa frågor. 
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Samhällets förändring som spänningsfält (makronivå) 
Utifrån den förståelse som skapats genom litteraturstudium och studium av 
lärarröster och samhällsröster kan en sammanfattande beskrivning göras med 
hjälp av aktantmodellen (jfr kapitel 5). Byskolan får subjektspositionen i denna 
tillämpning av modellen: 

Subjekt: Byskolan 

Objekt (mål): Att genom sin dubbla funktion betjäna lokalbefolkningens bildnings-
behov, samt sociala och kulturella behov i nuet, och bygga en bro till framtiden. 

Sändare: Jämlikhets- och folkbildningstanken genom överheten (staten och kommu-
nen) historiskt och kulturellt förankrad i folkskolförordningen 1866, läroplikten 
1921, grundskolan för alla 1968. 

Mottagare: Folket i byn116 samt ur långsiktigt perspektiv samhället som helhet, natio-
nen/världen. 

Hjälpare: Elever, lärare117, bybor, tjänstemän, politiker, styrdokument. 

Motståndare: Ekonomisk brist, minskande antal barn, landsbygdens avfolkning, in-
byggda motsättningar inom utbildningsstyrningen, konflikter mellan olika styrnivåer 
i utbildningsförvaltningen, brist på konsensus om långsiktiga mål och värderingar, 
konflikt om vad som är goda modeller för skola och utbildning. 

Byskolan är, som modellen visar, en arena som bär spår av värderingar som har 
sin upprinnelse i historia och kultur. Byskolkontext kan beskrivas som ett slag-
fält för värderingar som berör både det förflutna, nuet och framtiden.  
En annan aspekt som aktualiseras i byskolkontext är förändringen som fenomen. 
Redan i inledningsskedet av forskningsprojektet ingick det i förförståelsen att 
byskolans kontext utsätts för många förändringar (jfr kapitel 1). Då forsknings-
arbetet fortskridit har begreppet förändringar fått innehåll genom de berättelser 
som lärarna delgett om sina erfarenheter. Också samhällets styrdokument och 
byskoldebatten reflekterar förändringar. I makronivåns styrdokument är föränd-
ring delvis en medveten intention, men dolda element följer i den intentionella 
förändringens spår. Dessa element berör djupnivån i frågor om skola och utbild-
ning, de handlar om värderingar och långsiktiga mål (se utveckling av resone-
manget i 8.2.2). I makronivåns dokument är förändringen ett pågående tillstånd i 
samhället såväl lokalt som globalt, vilket ställer krav på ”förändringar för att 
vara redo att möta förändringar”. Ett exempel på de förändringsintentioner som 

                                                      
116 Med by menar jag här det lokala sammanhang där skolan är en historiskt integrerad 
del av det lokala samhällslivet (jfr bygd, Dahllöf 1980). 
117 Det finns också lärare som inte vill arbeta i små skolor, vilket i en del glesbygds-
kommuner leder till lärarbrist. Lärarbrist kunde därför också ges motståndarpositionen i 
modellen. I detta fall placerar jag dock lärare i hjälparpositionen. 
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uttalas på makronivån är strävan efter strukturella förändringar för att uppnå mål 
som exempelvis konkurrenskraft på en internationell arena (jfr Globaliserings-
rapporten 2004). De strukturella förändringarna ses som en nödvändighet och ett 
medel att uppnå detta, samt förbereda Finland som nation för en alltmer globa-
liserad framtid. Genom att göra olika former av utredningar vill regeringen och 
riksdagen – som indirekta representanter för folket – utröna hur utmaningarna 
bäst ska mötas. En lösning för att möta förändringarna är att anpassa skolnätet 
till de krympande åldersklasserna genom att stänga skolor, skolor som kan 
beskrivas som ”folkets skolor” utgående från att byskolorna är f.d. folkskolor. 
En förändring som i den lokala verkligheten upplevs som en negativ förändring 
(se debattmaterialet, avsnitt 7.1) är i grunden ägnad att vara en positiv föränd-
ring, något som befrämjar Finlands och det finländska folkets framtid som 
helhet. Detta kan förliknas med Bruners (2002) och Schumachers (1973) tankar 
om antinomier som olika sanningar eller intentioner som i sig kan vara goda, 
men verkar omöjliga att förena. Genom förändringar i styrsystem, exempelvis i 
statsandelssystemet, påverkas skolornas upprätthållare, kommunerna, att fatta 
beslut som möter behovet av förändring. Byskolan befinner sig följaktligen i 
brännpunkten för samhällsförändringar som är stora och inte bara berör Finland, 
utan världen generellt.  
De nämnda meningskonstruktionerna byskolan som slagfält för värderingar och 
brännpunkt för samhällsförändringar innefattar flera motsättningar. Det finns 
motsättningar mellan mikronivå och makronivå: mellan det lokala och det natio-
nella och globala. Men det finns också motsättningar inom nivåerna i form av 
intentioner som innehåller inbyggda konflikter. Konflikterna och spänningsfälten 
fördjupar jag ytterligare i avsnitt 8.2.2 ”Små berättelser inbegriper stora frågor”. 

Närhetens spänningsfält (mikronivå) 
Byskolkontext innebär inte bara en samhällspolitisk förändringsarena, utan 
också en konkret lokalsamhälls- och arbetsverklighet. De skolor som fokuserats i 
denna avhandling kännetecknas dels av att de är små (hade 30 elever eller färre 
vid undersökningstillfället), dels av att de finns i små samhällen. Små samhällen 
och även små enheter kan sägas verka inom något som kunde kallas närhetens 
spänningsfält (figur 3). Genom en metaanalys av undersökningsmaterialet kan 
teman urskiljas som beskriver den kontextuella verkligheten på ett djupare plan. 
I analysarbetet ledde dessa teman fram till att jag skapade en teoretisk modell 
eller (tanke)figur för att beskriva det spänningsfält i vilket lärarna arbetar. Trots 
att lärares berättelser är unika, kan det ur dessa urskiljas helheter som är varia-
tioner på något generellt (jfr Bruner 2002). Enligt M. von Wright (2000) kan 
forskningens tankeprocess behöva utveckla ”tankefigurer”, som även visar hur 
olika fenomen relaterar till varandra (jfr kapitel 5). 
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Figur 3. Närhetens spänningsfält 
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Figur 3 beskriver spänningsfälten som kan uppstå inom kulturell och social 
närhet i ett litet samhälle eller ett litet kollegium. Figuren ska läsas så att varje 
ord kan kopplas till två aspekter, men också till en annan sida (inte en motpol, 
utan en spänning, jfr vågskålar) enligt följande: 

Kärnan är social och kulturell närhet. Det kan å ena sidan innebära trygghet, förtro-
ende och sammanhållning och å andra sidan sårbarhet, kontroll och misstro. Närhet 
innebär å ena sidan trygghet, å andra sidan sårbarhet. Närhetens möjlighet kan skapa 
sammanhållning, men i sammanhållningen finns samtidigt en risk för kontroll. 
Tryggheten och sammanhållningen bygger på förtroende, som om det missbrukas 
kan leda till misstro.  

Detta är en kontextuell beskrivning av innebördsvariationer inom kulturell och 
social närhet (jfr figur 4 litenhetens spänningsfält, avsnitt 8.1.2). Aspekterna kan 
beskrivas som kontextuella inre resurser eller begränsningar, inom vilket den 
enskilde aktören behöver finna en balans i relation till helheten (jfr handlings-
utrymme). De intervjuade lärarna uttrycker att de funnit en konstruktiv balans i 
förhållande till detta fält. 
 

8.1.2 Lärararbetets innebörd i liten byskola och byskolkontext 
Jag sammanfattar här den empiriska studiens resultat utgående från forsknings-
intentionen att utröna vad lärararbete innebär i en liten byskola och i byskol-
kontext (forskningsfråga 2). Sammanfattningen knyter an till de tre preciserade 
frågorna (A) vad vill läraren bära, (B) vad innebär det att vara lärare i en liten 
skola och (C) vad bär läraren.  

En särskild yrkeskultur, yrkesidentitet och professionalitet 
Genom forskningsarbetet har en förståelse av byskolan som kulturell miljö växt 
fram. Byskolan är en kulturell miljö som formats i en nära relation mellan skolan 
och byn, en relation som jag i analysen valt att kalla symbios. Genom forsk-
ningsarbetet har jag också funnit och skapat en tolkningsram för vad lärararbete i 
byskolkontext innebär, nämligen byskollärarskap.  
Begreppet byskollärarskap står för en kontextuellt förankrad kunskap. Att vara 
byskollärare är ett ”yrke inom ett yrke”. Byskollärarskap kan förliknas vid att 
vara hantverkare: man får en generell lärarutbildning och kompetens, men själva 
byskollärarskapet är ett hantverk som man lär sig i praktiken. Innebörden i detta 
yrke varierar från individ till individ. De lärares röster som hörs i denna avhand-
ling ger olika beskrivningar av och berättelser om byskolans kontext. I dessa 
berättelser finns ändå sådant som är gemensamt. Detta gemensamma är tecken 
och representationer för en egen kultur. Kalaoja och Pietarinen (2001) hävdar att 
byskolan representerar en egen skolkultur. Byskollärarskap kan därtill beskrivas 
som en särskild yrkeskultur och yrkesidentitet, som kännetecknas av gemen-
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samma värderingar. Dessa värderingar återspeglar lärarnas syn på barnets 
utveckling och inlärning och lärarnas syn på kunskap. I denna yrkeskultur finns 
också utrymme för variationer, variationer som skapas i den lokala skolan och på 
den lokala orten av de människor som finns i miljön. Läraren är en nyckelperson 
eftersom hans eller hennes person och intressen på många sätt präglar den lokala 
skolan. Yrkeskulturen kännetecknas av möjligheter, som skapas av skolans inre 
och yttre kontextuella ramar. Lärarna upplever att deras handlingsutrymme är 
stort. Detta ger goda möjligheter att skapa en undervisning som förverkligar de 
mål som läraren anser viktiga i relation till eleverna. Byskollärarskap står för en 
professionalitet som tillvaratar möjligheterna i det lilla, och gör något stort av 
det, om än många gånger i det tysta och osedda. Byskollärarens professionalitet 
innefattar ett praktiskt yrkeskunnande som söker en pedagogisk balans genom 
planering, systematik och organisering, parallellt med spontanitet, flexibilitet 
och elevbemyndigande. Professionaliteten innefattar även en yrkesidentitet och 
identifikation med det särskilda sammanhanget, samtidigt som läraren finner 
vägar att skapa en kultur av samarbete och utvidga skolans pedagogiska, sociala 
och kulturella rum. Professionaliteten innefattar därtill ett pedagogiskt tänkande 
som syftar till barnets optimala och balanserade helhetsutveckling i en gemen-
skap; en förmåga till reflektion och utforskning av det pedagogiska handlings-
utrymmet i den enskilda skolenhetens verksamhet; en kultursensibilitet i mötet 
med den enskilde eleven och det lokala; samt en personlig och professionell 
förmåga att finna balans mellan arbetets krav/mål och resurser. 

Byskollärarskapets innebörd  
Byskollärarskap innebär förenklat: att utvidga, att balansera, och att överleva. 
Detta är sammantvinnat, så att byskollärararbetets existentiella paradox är att det 
som läraren vill bära, också samtidigt bär läraren.  
Lärares arbete i byskola och byskolkontext handlar om att utvidga det sociala 
och professionella rummet genom pedagogiskt utvecklingsarbete och genom att 
sträcka sig ut över skolans gränser till lokalsamhället och till andra skolor och 
kolleger. Läraren utvecklar en professionell förmåga att skapa en pedagogisk 
balans som gynnar elevens optimala utveckling och växande utgående från 
intentionen att utvidga elevernas symboliska rum av kunskap i vilket ingår både 
upplevelse och vetande (jfr Aristoteles fronesis-begrepp, se Gustavsson 2004). 
Detta sker som ett beledsagande, där också läraren lär sig och utvecklas parallellt 
med eleverna. Ett nyckelord i beskrivningen av vad lärararbete i byskola och 
byskolkontext innebär är ordet balansgång. Olika former av balansgång präglar 
lärararbetet, både inom lärarens yrkesidentitet och yrkeskultur, lärarens praktiska 
yrkeskunnande, pedagogiska tänkande och principer, samt lärarens långsiktiga 
ork och överlevnad i en skolkontext präglad av förändringar. Att överleva i 
lärararbetet i en liten byskola handlar om att finna en balans mellan mot-
sättningar och en stabil grund att stå på i relation till arbetets inbyggda spän-
ningsförhållanden. Att lärare fortsätter arbeta i byskolor som är indragnings-
hotade sammanhänger bl.a. med de pedagogiska, kulturella och strukturella 



243 

 

kvaliteter som lärarna ser i den lilla skolenheten. Lärarna betonar möjligheter 
framför omöjligheter. Samtidigt är läraren sårbar i sitt arbete och behöver stöd 
från omgivningen (se vidare figur 4 Att arbeta i litenhetens spänningsfält). Jag 
sammanfattar här kort byskollärarskapets innebörd utgående från de huvudsak-
liga tyngdpunktsområdena i den empiriska analysen, nämligen byskollärarnas 
praktiska yrkeskunnande, pedagogiska tänkande och principer, yrkesidentitet 
och yrkeskultur, samt ork och överlevnad i arbetet.  
Byskollärares praktiska yrkeskunnande innebär en balansgång mellan flexibilitet 
i betydelsen frihet och utrymme att möta barnets behov och intressen, och 
systematik i betydelsen målmedveten planering och organisering. Läraren ska 
både kunna skapa ett tryggt utrymme att växa och samtidigt erbjuda utmaning 
inom zonen för proximal utveckling (jfr Vygotsky 1978). Byskollärarens 
professionalitet innebär en förmåga att skapa ett optimalt utvecklingsutrymme 
genom att finna den pedagogiska balansen och möjligheten (1) för eleven inom 
dimensionerna ordning–frihet; systematik–flexibilitet; planering och orga-
nisering–spontanitet och elevbemyndigande; handledning och beledsagande–
elevaktivitet och ansvar; social växelverkan–självständighet; gemensamt arbete–
individuellt arbete; samt förändring–kontinuitet. Detta präglar samtidigt hela 
skolsamfundets kultur.  
Byskollärares pedagogiska tänkande har följande bärande målsättningar: Att se 
barnet, att bejaka barnets unikhet, att följa barnet, att initiera och motivera 
lärande, samt att ge en god grund för livet. Den övergripande intentionen är 
elevens optimala och holistiska växande och utveckling. Lärarnas pedagogiska 
tänkande är något som bär dem i deras arbete. Att ha möjlighet att både se och 
följa den enskilda elevens långsiktiga utveckling är en av byskollärarskapets 
främsta belöningar (jfr Lortie 1975). Det finns goda praxisrelaterade möjligheter 
att förverkliga de pedagogiska intentionerna i byskolans kontext. Byskolans 
litenhet är en struktur som möjliggör att se barnet som en individ och följa dess 
utveckling, och en struktur som skapar både pedagogiska och kulturella möjlig-
heter till gemenskap, samverkan och kreativitet. Den lilla byskolan möjliggör 
goda pedagogiska relationer som är långsiktiga och utvecklingsbefrämjande. 
För läraren är kontakten med eleverna en lång tid både en pedagogisk utmaning 
och möjlighet. Balansgången i en god pedagogisk relation innefattar att finna 
rätt tyngdpunkt mellan trygghet och utmaning, närhet och distans, familjaritet 
och professionalitet, läraren som person och läraren som roll, samt äkthet och 
integritet. 
Byskollärares pedagogiska principer för meningsfullt lärande, som bygger på 
holistiskt tänkande, elevbemyndigande och förankring i hembygd och natur, 
innebär att finna den pedagogiska balansen och möjligheten (2) inom dimen-
sionerna helhetskunskap–fragmenterad kunskap; holistisk elevsyn–distans och 
respekt; elevbemyndigande–övervakning; elevautonomi–lärarauktoritet; elev-
delaktighet–elevpassivitet; lokalt förankrad kunskap–universell kunskap; samt 
det praktiska–det teoretiska.  
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Byskollärares yrkesidentitet och yrkeskultur präglas av samverkan och kollegia-
litet trots isolering, teamarbete inom hela skolpersonalen, nära samarbete med 
lokalsamhället, samarbete mellan hem och skola som möjlighet, professionell 
ansvarsmedvetenhet och etisk hållning, samt behov av formella och informella 
stödnätverk. Yrkesidentiteten och yrkeskulturen rör sig i följande spänningsfält: 
ensamhet–samverkan; autonomi–kollegialitet; isolering–kontaktskapande; 
beroendeskap–anpassning; närhet–distans; tolerans–integritet; äkthet, förtroende, 
stimulans–kontroll, begränsning, ansvar; autonomi–behov av stödnätverk; samt 
sårbarhet–styrka. Lärarens professionalitet handlar om att identifiera det hand-
lingsutrymme som finns i den skolenhet där man arbetar, vilket i byskolan kan 
beskrivas som ett handlingsutrymme präglat av både frihet och ansvar. 
Byskollärarens ork och överlevnad i arbetet sammanhänger förutom med lära-
rens upplevelse av mening och inre belöning i arbetet, även med lärarens person-
liga medvetna eller omedvetna överlevnadsstrategier. Det handlar om att finna 
en rätt balans mellan arbetets krav/mål och de personliga, professionella, institu-
tionella och strukturella resurserna. Följande aspekter fungerar som stöd för 
läraren: lärarens privata liv och den egna familjen, lärarens goda relationer till 
samhällets befolkning, platsen som en källa till styrka och rekreation, lärarens 
trivsel i kulturmiljön, lärarens självkännedom och förmåga att finna konstruktiva 
”andningsutrymmen” och ”vilorum”, förmågan att kunna skapa en balans mellan 
arbete och fritid, respektive utveckling och vila, samt lärarens personliga och 
professionella utvecklingsbehov och möjligheterna att möta dessa. En etisk 
hållning innebär lyhördhet för de egna behoven och en önskan om att fort-
sättningsvis utvecklas personligen och professionellt, av omsorg om eleverna. 
Lärarens arbetstrivsel och upplevelse av mening i arbetet sammanhänger också 
med de praxisrelaterade möjligheterna att förverkliga de pedagogiska intentio-
nerna, möjligheten att se den enskilda individen och följa utvecklingen, de 
pedagogiska och kulturella utvecklingsmöjligheterna, samt med att handlings-
utrymmet präglas av frihet och ansvar.  
 



245 

 

Balansgång inom litenhetens spänningsfält 
I strävan att förstå och tolka en komplex verklighet har en forskare möjlighet att 
tolka både handlingar och texter mångdimensionellt, så att verkligheten kan av-
tecknas både genom det som sägs och genom det osagda (jfr Ödman 1979). 
Trots att samtliga intervjuade lärare uttrycker god arbetstrivsel, tydliggör berät-
telserna ändå arbetsverklighetens implicita innebörder och kan förklara både 
positiva och negativa arbetserfarenheter. Lärarna beskriver indirekt teman som 
handlar om olika former av balansgång i arbetsmiljön, t.ex. genom att säga att 
det varit schismer i någon annan skolan, att något inte fungerade på en tidigare 
arbetsplats, eller att om de kollegiala relationerna inte skulle fungera skulle 
läraren sluta. Flera av lärarna beskriver också hur arbetet inbegriper frihet och 
ansvar, och berättar att detta är både stimulerande, utmanande och krävande. 
Lärarkulturen och arbetsförhållandena, liksom det pedagogiska tänkandet och 
undervisningen, skapas och formas av de möjligheter och begränsningar som 
småskaligheten och det lilla samhället skapar. Ur ett existentiellt perspektiv 
representerar lärarna nämligen en tematik som sträcker sig utöver de kulturella 
och språkliga tillhörigheterna – de representerar lärare som arbetar inom liten-
hetens spänningsfält.118  
Genom en metaanalys av såväl intervjumaterialet som det samhälleliga materia-
let skapas en beskrivning av de villkor som möjliggör eller begränsar arbetet, 
villkor som i materialet beskrivs direkt eller indirekt. Utifrån lärarnas berättelser 
har jag härlett spektra inom vilka lärares upplevelser och hantering av förhållan-
den i arbetsmiljön rör sig. Dessa spektra bildar spänningsfält där läraren strävar 
efter och behöver uppnå en rätt balans eller jämvikt för att klara av arbetet. Vad 
som är rätt balans kan variera mellan lärare och kan också variera hos samma 
lärare över tid, beroende på arbetsförhållandena. De olika sidorna är inte 
motpoler, utan snarare två olika sidor av samma sak och kan förliknas vid 
vågskålar på en våg. Tyngdpunkten varierar beroende på vad som överväger i en 
viss situation. Tolkningsmodellen är ägnad att skapa en övergripande förståelse 
av arbetsverkligheten, genom att de inbyggda dimensionerna synliggörs, så att 
lärares arbetstrivsel och professionella utveckling kan stödas. 
I figur 4 åskådliggörs litenhetens spänningsfält. Figuren utvidgar och fördjupar 
den förståelse som figur 3 i föregående avsnitt åskådliggjorde av närhetens spän-
ningsfält (se den streckade linjen i figur 4). Figur 4 kan läsas och tolkas mång-
dimensionellt, så att varje linje i figuren sammanbinder olika aspekter av den 
sociala och kulturella verkligheten och arbetsupplevelsen.  

                                                      
118 Även Mazzarella (1989) identifierar teman som berör spänningsförhållanden, t.ex. 
mellan frihet och beroende samt frihet och instängdhet, i finlandssvenska författares be-
skrivningar av minoritetskulturen. Lärarna som intervjuats arbetar i Svenskfinland, men 
ur lärarnas beskrivningar härleder jag spektra som möjligen kan ha identifikations-
potential också i andra kontexter (jfr kapitel 9). 
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Figur 4. Att arbeta i litenhetens spänningsfält  
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Arbete i litenhetens spänningsfält kan beskrivas på följande sätt (se figur 4):  

Litenhet innebär å ena sidan ansvar och å andra sidan frihet. Läraren är fri att ut-
veckla skolan och måste ta ett stort helhetsansvar. Detta kan å ena sidan upplevas 
som en stimulerande utmaning och å andra sidan vara betungande. I mötet med arbe-
tets utmaningar söker lärare olika handlingsstrategier som kännetecknas av balans-
gång mellan engagemang och vila, balansgång mellan flexibilitet och systematik 
samt balansgång mellan samverkan och isolering. I litenheten och närheten finns 
både trygghet och sårbarhet inbyggd. Tryggheten och sammanhållningen bygger på 
förtroende, som om det missbrukas kan leda till misstro och kontroll. Sammanhåll-
ning, trygghet och förtroende gynnar lärarens kreativitet, utveckling och engage-
mang, samt gör att han eller hon upplever arbetets frihet och ansvar som i första hand 
en stimulerande utmaning. Om det motsatta sker och sammanhanget präglas av miss-
tro, kontroll och otrygg sårbarhet väger friheten och ansvaret över att bli för betung-
ande och skapa osäkerhet, vilket leder till behov av vila och stöd, annars finns risk 
för uttröttning. 

Tolkningar av litenhetens spänningsfält 
I den samhälleliga diskussionen om de små skolornas existens och lärares trivsel 
i små skolor finns två huvudlinjer. Den ena är att små skolor har en god pedago-
gisk och social potential som gör att lärare trivs, och den andra är att lärarna flyr 
det stora ansvaret i de små skolorna och att periferin har svårt att locka och be-
hålla lärare (jfr Mattheiszen 5.10.2004). Denna synbara motsättning kan kanske 
förklaras med den balansgång i litenhetens spänningsfält som lärare måste han-
tera. Trots att de intervjuade lärarna ser arbetet i det lilla skolsammanhanget som 
i första hand en positiv utmaning, synliggör ändå deras röster innebörden och 
komplexiteten av byskollärarskap och lärararbete. Ur forskningsmaterialet kan 
man härleda två scenarier, det ena är positivt och beskriver utveckling och peda-
gogiska möjligheter, medan det andra är negativt och beskriver stagnation eller 
uppgivenhet, vilket kan ha lärarens arbetsplatsbyte som följd. Utgående från det 
empiriska materialet och analyserna i kapitlen 6 och 7 skapar jag här två meta-
berättelser119 som handlar om lärares arbete i litenhetens spänningsfält och 
representerar två olika scenarier. Här följer narrativa konstruktioner av 1) en 
positiv arbetsupplevelse och 2) en negativ arbetsupplevelse. 

                                                      
119 Med metaberättelser menar jag berättelser och beskrivningar som innefattar en 
tolkningsdimension och berättar något utöver de intervjuade lärarnas beskrivningar av 
sina arbetserfarenheter från små byskolor. Metabeskrivningarna om lärararbetets balans-
gång inom spänningsfält/spektra gör anspråk på att beskriva en vidare målgrupp och 
kontext än de intervjuade byskollärarna representerar. Metaberättelserna gör dock inte 
anspråk på att vara heltäckande eller uttömmande, de är snarare riktningsvisare inför 
fortsatt forskning. 
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Scenario 1. En positiv arbetsupplevelse i litenhetens spänningsfält  

Läraren betraktar det stora ansvaret och den pedagogiska friheten som en 
givande utmaning, vilket leder till att läraren är engagerad och utvecklas både 
personligen och professionellt, samt utvecklar skolan genom kreativitet och 
engagemang. I detta utvecklingsskede är det viktigt för läraren att hitta en balans 
mellan vila och engagemang, så att det ansvarsfyllda, utmanande och kreativa 
arbetet inte leder till uttröttning. I kreativt arbete finns ett tillhörande mått av 
osäkerhet, men om läraren upplever sig ha byns och föräldrarnas förtroende i det 
pedagogiska arbetet och upplever trygghet och sammanhållning i arbetsteamet 
och i samhället, finns det goda utvecklingsmöjligheter. I förtroendet grundläggs 
samverkan mellan skolan och byn och mellan skolan och samhället i stort, 
samtidigt som samverkan i sig skapar ökat förtroende mellan individerna, både 
bland barnen och mellan dem som har mer externa roller i förhållande till skolan 
(socialt kapital). Samtidigt som skolans interna och externa förhållanden och 
relationer bär läraren och stöder skolans pedagogiska utveckling och indirekt 
stöder elevernas utveckling och inlärning, så finns det också stödbehov i denna 
expanderande pedagogiska miljö. Utvecklingen som helhet beror nämligen inte 
bara på lärarens engagemang och trivsel med arbetsmiljöns utmaningar och 
pedagogiska möjligheter, utan även på yttre förhållanden som resurstilldelning, 
tillgången på stödpersonal samt fortbildningsmöjligheter. Stödet från överord-
nade är betydelsefullt. En liten skola fungerar som ett team, där varje vuxen är 
viktig för barnen. Läraren behöver förutom yttre stöd, även uppleva att de mål 
som han eller hon ställer för arbetet är realiserbara, ävensom att läroplanens 
givna mål möter den arbetsverklighet som läraren och eleverna finns i. Den 
upplevda friheten i arbetet kombinerad med det stora ansvaret betyder att läraren 
behöver ha en medvetandegjord kunskap om det egna handlingsutrymmet, om 
vart lärarens förmåga och ansvar kan vara rimlig att sträckas, och om var stöd-
behov behöver igenkännas och mötas, för att läraren inte ska behöva leva med 
en känsla av otillräcklighet inför ett givande arbetes många utmaningar. 
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Scenario 2. En negativ arbetsupplevelse i litenhetens spänningsfält  

Litenheten, som innebär både ansvar och frihet, är stimulerande för läraren. I det 
långa loppet blir dock ansvaret övervägande betungande om läraren inte får det 
stöd som han eller hon skulle behöva i sitt arbete, varken i form av yttre perso-
nella och ekonomiska resurser till skolan eller i form av kontextuella resurser 
som berör förtroende och samverkan. Om byn och arbetsteamet ger förtroende 
och präglas av samverkan kan det stora och betungande ansvaret uppvägas och 
läraren får det stöd han eller hon behöver för att inte uttröttas i arbetet. Om 
däremot både arbetsteamet och byn präglas av misstro gentemot t.ex. en ny 
lärare, finns en risk att lärarens arbete blir för betungande. Friheten och ansvaret 
tillsammans med osäkerheten angående lärarens roll i skolan och även angående 
rollen i byn, kan å ena sidan stimulera till kreativitet och vilja att överbrygga 
motsättningar och visa att ”detta klarar jag”, varvid läraren efter en kritisk fas 
fortsätter arbetet, vinner byns förtroende, blir trygg i sin roll och kan bygga upp 
en öppen och fungerande skola i samverkan med barn, föräldrar och bybor. Å 
andra sidan kan det lilla samhällets sociala kontroll leda till att läraren upplever 
osäkerhet och sårbarhet, vilket i kombination med arbetets stora ansvar och 
utmaning kan bli för betungande. Ett indragningshot och argument som hävdar 
att små skolor är pedagogiskt sämre skolor, kan även av erfarna lärare upplevas 
som misstro gentemot deras professionella kompetens, vilket kan bromsa ut-
veckling och orsaka trötthet. I dessa fall aktualiseras ett stödbehov som om det 
uppfylls kan leda till en positiv vändpunkt. Läraren behöver kollegialt stöd, t.ex. 
i form av timlärare, speciallärare och skolkurator, som förutom sitt professio-
nella arbete även kan fungera som samtalspartners i konfidentiella frågor inom 
skolan (ett formellt stödnätverk). Särskilt i enlärarskolan kunde arbets-
handledning vara viktigt. Stödet från överordnade är mycket betydelsefullt. En 
egen skolköksa är i de små skolorna en betydande personalresurs, både som 
arbetskollega i det lilla arbetsteamet, och som medfostrare och trygghet för 
eleverna, samt en möjliggörare av balansgången mellan den flexibilitet och den 
systematik som kännetecknar schemaläggningen och arbetet i små skolor. 

De intervjuade lärarnas beskrivningar av arbetets innebörd kan placeras in i 
litenhetens spänningsfält, vilket presenteras i bilaga. Korta narrativa samman-
fattningar av de 12 lärarnas individuella arbetsupplevelser presenteras (se bilaga 
10, samt figur 7). Det finns en variation i arbetsupplevelse mellan lärarna, vilken 
kan härledas dels till indragningshotet, dels till om läraren arbetar i en enlärar-
skola eller tvålärarskola och vilka stödresurser som finns. Samtidigt behöver det 
påminnas om att tyngdpunkterna i lärares arbetsupplevelse varierar över tid 
beroende på arbetets krav/mål och de personliga, professionella och strukturella 
resurserna (jfr Fessler 1995). 
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8.2 Samverkan mellan pedagogik, kultur 
och struktur inom utbildningen 

8.2.1 Skolan i skärningsfältet mellan pedagogik, kultur och struktur 
Som en sammanfattning av resultaten i denna avhandling presenterar jag en 
cirkelmodell (figur 5) som beskriver förhållandet och samspelet mellan pedago-
gik, kultur och struktur på skolans arena. Modellen beskriver hur de olika fälten 
går in i och påverkar varandra. Den kan ses både som en visualisering och för-
enkling av hur avhandlingens tre perspektiv interagerar ifråga om byskolan som 
forskningsfenomen, och som en visualisering av skolan i allmänhet. 
I figur 5 är skolan i fokus och utgör den mittersta cirkeln i modellen (mittcirkel 
med streckad linje), samtidigt som skolan ur ett förenklat perspektiv befinner sig 
i ett skärningsfält mellan pedagogiken (1), kulturen (2) och strukturen (3). I 
denna avhandlings empiriska och teoretiska framställning framkommer att 
läraren (a), eleven (b) och ekonomin (c) kan betraktas som huvudaktörer i den 
motsättning eller samverkan mellan pedagogiken, kulturen och strukturen som 
förtydligas i byskolans berättelse. Det centrala i mötet mellan lärare och elev 
(fält I) är relationer och mål. I skärningsfältet mellan eleven och ekonomin (fält 
II) aktualiseras frågor om vad kvalitet är. I skärningsfältet mellan läraren och 
ekonomin (fält III) tydliggörs frågor om tillräckliga/otillräckliga resurser. Inom 
samtliga dessa fält kan finnas balans, spänning eller konflikt (x). Det innersta 
fältet i skolan skapas i mötet mellan pedagogiken, kulturen och strukturen, 
respektive läraren, eleven och ekonomin, och är det reella handlingsutrymme 
(H) som lärare och elever upplever. Kännetecknande för byskollärarnas berättel-
ser är att de betonar de pedagogiska möjligheterna. Både lärarnas och elevernas 
handlingsutrymme i byskolan beskrivs som stort.  
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Figur 5. Skolan i skärningsfältet mellan pedagogik, kultur och struktur 

Skolan i skärningsfältet mellan pedagogik, kultur och struktur 

Skolan är fokus i modellen (färgad mittcirkel med streckad linje). 

Läraren befinner sig i fältet där pedagogiken och skolan möts (1 – a). 

Eleven befinner sig i fältet där kulturen och skolan möts (2 – b). 

Ekonomin påverkar i fältet där strukturfrågor och skolan möts (3 – c). 

I skärningsfält I, mellan läraren (a) och eleven (b), respektive mellan 
pedagogiken (1) och kulturen (2), är relationer och mål det centrala. Området 
kan innehålla balans, spänning eller konflikt (x). 

I skärningsfält II, mellan eleven (b) och ekonomin (c), respektive mellan 
kulturen (2) och strukturen (3), uppstår frågor om vad kvalitet är. Frågorna kan 
härledas till värderingar. Området kan innehålla balans, spänning eller konflikt 
(x). 

I skärningsfält III, mellan läraren (a) och ekonomin (c), respektive pedagogiken 
(1) och strukturen (3), finns frågor om vilka resurser som behövs för att trygga 
kvalitet och nå pedagogiska mål. Området kan innehålla balans, spänning, eller 
konflikt (x). 

I mötet mellan dessa samtliga fält avgränsas ett område som kan kallas 
handlingsutrymme (H) för både lärare och elever. 
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Obalans mellan pedagogik, kultur och struktur 
Cirkelmodellen (figur 5) kan tillämpas så att den illustrerar relationerna mellan 
pedagogik, kultur och struktur på en föränderlig arena inom skolsystemet. Detta 
ger en skiss av fyra olika scenarier eller hotbilder inom den grundläggande 
utbildningen120:  
Scenario A. Skolans strukturer och ekonomi undergrävs (cirkel 3 fjärmas från 
skolan). Handlingsutrymmet för lärare och elever minskar om de ekonomiska 
resurserna dras bort från skolan genom nedskärningar. Den enskilda läraren 
tänjer sig för att räcka till och fungerar till att börja med som en buffert mellan 
eleverna och nedskärningarnas effekter (jfr Somersalo 2002). I längden minskar 
lärarnas ork och kvaliteten för den enskilde eleven försämras. Den dominerande 
tolkningen av kvalitetsbegreppet blir mätbara kunskaper och/eller ekonomisk 
lönsamhet. Skeendet kan karaktäriseras som en pedagogisk–strukturell och 
kulturell–strukturell obalans, spänning eller konflikt.  
Scenario B. Skolan fjärmas från den lokala kulturen (cirkel 2 fjärmas från 
skolan). Förändringar som leder till att skolan fjärmas från elevernas lokala kul-
tur och bakgrund minskar möjligheterna för proximala relationer (Bronfen-
brenner & Morris 1998) mellan läraren och eleven, respektive mellan skolan och 
hemmen, vilket leder till att kvaliteten för den enskilde eleven och elevens familj 
minskar, ävensom möjligheterna och handlingsutrymmet för att utveckla en 
pedagogik i en för eleven meningsfull samverkan med det lokala. Genom att 
skolan fjärmas från elevernas kulturella bakgrund hamnar eleverna i ett kulturellt 
mellanrum som för med sig osäkerhet om värderingar och tillhörighet (jfr 
Hargreaves 2004; Putnam 2006). Skolan förlorar en del av sin kontakt med och 
förankring i samhället. Kvalitetsbegreppet tolkas även här som mätbara kun-
skaper och/eller ekonomisk lönsamhet. Skeendet kan karaktäriseras som en 
kulturell–strukturell obalans, spänning eller konflikt. 
Scenario C. Vikande grundvalar inom pedagogiken (cirkel 1 fjärmas från 
skolan). Utan en stabil pedagogisk grund finns en risk för att läraren inte når 
eleven eller har medvetna mål som möter elevens behov i nuet och gör undervis-
ningen meningsfull. Läraren behöver kunna ge en kulturrelevant undervisning, 
där elevers olika bakgrund kan bli en rikedom (jfr Ingalls m.fl 2006). Om tyngd-
punkten i pedagogiken förflyttas från det relationella och långsiktigt målinrik-
tade perspektivet till ett kortsiktigare lönsamhetsperspektiv finns det en risk för 
att den moraliska sidan av lärarskapet som handlar om att bygga relationer går 
förlorad (jfr Fullan & Hargreaves 1996; Noddings 2001). Läraren blir ekono-
mins och mätbarhetens tjänare. Handlingsutrymmet minskar eller förloras. 
Skeendet kan karaktäriseras som en pedagogisk–strukturell och pedagogisk–
kulturell obalans, spänning eller konflikt.  

                                                      
120 Framställningen grundar sig på både den teoretiska och empiriska delen av avhand-
lingen.   
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Scenario D. Varken pedagogiken eller kulturen värderas inom utbildningen 
(cirklarna 1 och 2 fjärmas från skolan). Om varken pedagogiken eller kulturen 
värderas som goda komponenter i skolans verklighet uppstår en stor obalans i 
(skol)systemet. Skolans verklighet fjärmas från elevernas verklighet, och skol-
arbetet riskerar att bli meningslöst för eleverna. En hotbild är att både elever och 
lärare lämnar skolan. Eleverna söker sig till subkulturer eller informations- och 
värdevakuum i samhället (Bergström 1991; Bronfenbrenner 1972; Hargreaves 
2004). Läraren lämnar lärararbetet och söker en annan karriär eller blir utbränd. 
Skeendet kan karaktäriseras som en pedagogisk–kulturell–strukturell nedgång, 
vilken påverkar samhället som helhet. 
 
Balans mellan pedagogik, kultur och struktur 
Ovanstående skiss av scenarier aktualiserar behovet av balans i samverkan mel-
lan pedagogiken, kulturen och strukturen. Jag ger här tre exempel på vad balans 
kan innebära: 
1. Pedagogisk–kulturell balans 
Den pedagogisk–kulturella balansen formas av samverkan, och av möjligheterna 
till samverkan, mellan skolan och hemmen, respektive skolan och lokalsamhäl-
let. Det finns en harmoni mellan de mål och värderingar som kännetecknar 
utbildningen och de mål och värderingar som bärs av den lokala kulturen. Lära-
rens kultursensibilitet i kombination med att lokalsamhället präglas av öppenhet 
(jfr Dewey 1997; Hylland Eriksen 2004) skapar möjligheter för en god samver-
kan som ger rum för proximala relationer och gemensamma mål vilka befrämjar 
barnets optimala utveckling. Kvalitetsbegreppet tolkas som pedagogisk–kulturell 
kvalitet, som dels utgår från ett holistiskt perspektiv där målet är elevens balan-
serade utveckling inom både kunskaper och personligt växande, dels utgår från 
ett långsiktigt perspektiv och samhälleligt helhetstänkande. 

 
Pedagogisk–kulturell balans 

Skolans mål och värderingar – Kulturens mål och värderingar 
Lärarens kultursensibilitet – Lokalsamhällets öppenhet 

 

 
2. Pedagogisk–strukturell balans  
Den pedagogisk–strukturella balansen beror av hur makronivåns/styrnivåns mål 
och intentioner samverkar med realiseringsnivåns mål och intentioner, samt av 
hur lärarens pedagogiska intentioner harmonierar med de praxisrelaterade möj-
ligheterna att förverkliga det pedagogiska tänkandet. De praxisrelaterade möjlig-
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heterna sammanhänger med utbildningens strukturer som skolans totala elev-
antal, klassammansättningar (åldershomogenitet/heterogenitet, enkla/samman-
satta klasser), elevantal i klasserna, antal elever per lärare, antal vuxna i skolan, 
teamarbetsmöjligheter, ekonomiska resurser ifråga om timresurs och stödtjäns-
ter, skolans plats och fysiska miljö, samt samarbetsmöjligheter med elevernas 
föräldrar och med lokalsamhället. De praxisrelaterade möjligheterna samman-
hänger också med skolans styrning ifråga om läroplan, utvärdering och utveck-
lingsmöjligheter. Dessa påverkar lärarens upplevelse av resurser och ork i arbe-
tet, och elevens upplevelse av kvalitet. Kvalitetsbegreppet tolkas som att skolans 
struktur är pedagogikens tjänare (jfr Kirkeby 2006). 

 
Pedagogisk–strukturell balans 

Realiseringsnivåns mål och intentioner – Makronivåns mål och intentioner 
Lärarens pedagogiska intentioner – Praxisrelaterade möjligheter 

 

 
3. Kulturell–strukturell balans 
Den kulturell–strukturella balansen bygger på att styrnivåns värderingar och 
gräsrotsnivåns värderingar harmonierar, parallellt med att styrnivåns uttalade 
mål och strategier harmonierar med de strategier som verkligen realiseras på den 
lokala nivån (jfr Benveniste & McEwan 2000; Berg 1991; McLaughlin 1987). 
Därtill utarbetas utifrån värdediskussion (jfr Berg 2003; Thavenius 2004) en 
gemensam övergripande vision för hur den grundläggande utbildningen ska 
anordnas, utgående från intentionen kvalitet för eleven i samverkan mellan peda-
gogik, kultur och struktur. 

 
Kulturell–strukturell balans 

Makro- och styrnivåns värderingar – Gräsrotsnivåns värderingar 
Makronivåns intentioner – Tolkning och förverkligande i den lokala praktiken 

Värdediskussion som resulterar i en tydlig övergripande vision 
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8.2.2 Små berättelser inbegriper stora frågor 
De små berättelserna som denna avhandling tydliggör, speglar samhällets stora 
berättelser. Lärarnas röster möter samhällets röster. I skärningspunkten mellan 
dessa röster och den teoretiska förståelse som växer fram under forsknings-
processen föds nya berättelser, som gör anspråk på att kontextualisera (se Good-
son 1996, 128; Ödman 1998b, 41–42) berättelserna i omgivande sammanhang 
och fånga större skeenden än den empirinära innehållsdimensionen visar (jfr 
Alvesson & Sköldberg 1994; Nöth, 2000). I vetenskapliga sammanhang refe-
rerar en forskningsberättelses handling eller intrig till en konstruktion som 
forskaren skapar, vilken ger aktörernas handlingar mening (Frønes 2001). 
Följande narrativa konstruktioner speglar de tre grundtemana struktur, kultur och 
pedagogik i relation till förändringar och värderingar i skol- och samhälls-
kontext.121 Avslutningsvis gör jag en sammanfattande analytisk återkoppling 
med stöd av cirkelmodellen (figur 5). 

 
Berättelse I: Hotade grundvalar på rörlig arena  

(Pedagogisk–strukturell och kulturell–strukturell konflikt) 
Läraren befinner sig på byskolans/grundskolans arena eller scen (jfr Frønes 
2001). Läraren har gått in i detta arbete med vissa förväntningar, men det visar 
sig dock att scenen är en annan än den man föreställt sig och att den är annor-
lunda. För det första är scenen rörlig. Och den kommer kanske att upphöra att 
existera. Läraren befinner sig egentligen på en helt annan scen, nämligen den 
kommunala politikens scen. Läraren upplever sig och eleverna som spelknappar 
i ett spel (lärarintervjuer).  
Motivationen i lärarens arbete är eleverna. Målet är att eleverna ska växa och ut-
vecklas optimalt. Men målet i den andra berättelsen, den som utspelar sig på den 
kommunala politikens scen, är att spara pengar. Synen på pengar, siffror och 
kvantiteter är olika på de olika scenerna. På politikens scen är vackra siffror 
målet, i lärarens verklighet är ekonomiska siffror enbart medel för att uppnå 
andra mål, mål som enligt lärarens perspektiv är mer långsiktiga. Också tids-
uppfattningen är olika. Läraren är van att arbeta longitudinellt, att arbeta lång-
siktigt med en elev; det arbete man gör i dag bär frukt först långt in i framtiden. 
Aktörerna i den kommunala politiken har å sin sida tidsramar som måste följas, 
budgetramar och budgetår som ska visa positiva resultat. På djupnivån döljer det 
sig bakom denna ytnivå ett djupare mål som handlar om överlevnad. Kommu-
nens överlevnad som helhet hänger på om det blir vackra siffror. Siffrorna avgör 

                                                      
121 I berättelserna överbetonas i viss mån olika fenomen, vilket beror på att det är i över-
driften som konflikter kan bli tydliga. Innehållet i berättelserna och uppläggningen kan 
förliknas vid ett drama, där rollfigurers karaktärsdrag måste betonas för att de olika roll-
figurerna ska synliggöras i förhållande till varandra.  
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kommunens bärkraft och framtid. Både kommunen och skolan befinner sig 
nämligen båda också på en helt annan scen, en scen som till och med kan vara 
osynlig för de konkreta aktörerna. Intrigen på denna scen följer en makroagenda 
som reflekteras på mikronivån genom de konflikter som den ger upphov till 
mellan de lokala aktörerna (jfr Berg 1991; 2003). Intrigen på makroagendan har 
ekonomisk vinst som mål (jfr G. H. von Wright 2003). Den hör till en berättelse 
som kanske började i och med industrialiseringen och som fortsätter in i fram-
tiden. För en del är berättelsen en tragedi och för andra en framgångshistoria. De 
små och de fattiga har svårt att få sina röster hörda i berättelsen. På denna scen 
”dödas” såväl kommuner som skolor om de är små och fattiga. Kompetens är 
honnörsord, men inte kompetens för alla eller individuell och unik kompetens, 
utan kompetens som ekonomisk resurs och som konkurrensmedel på en global 
marknad (jfr Globaliseringsrapporten 2004; 2006; Simola 2001; Uusikylä 2005). 
Det som glöms i konkurrensen är det lilla barnet, både barnet inom oss då män-
niskan blir en konkurrensfaktor, och barnet i världen. Det är barnet som är hotat, 
barnets tid att vara barn och barnets rätt till trygghet och meningsfullt liv ur ett 
likvärdighetsperspektiv (jfr FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och 
barnkonventionen). Genom att barnet är hotat, är människan hotad. Den stora 
kampen handlar om vår gemensamma framtid, om människans mänsklighet eller 
omänsklighet i en materialiserad, kommersialiserad och teknifierad värld. 

 
Berättelse II: Meningen med landsbygden  

(Kulturell–strukturell konflikt) 
Lärare och elever i skolor i landsbygdskommuner finner sig vara aktörer på en 
scen där skådespelet även visar sig handla om vem som ska få inneha rollerna – 
är det människor som ska bo och befolka landsbygden eller är landsbygden dju-
rens hemvist? Och vems är landsbygden – stadsbornas eller landsortbornas? Är 
landsbygden ett naturreservat som ska fredas och enbart användas för rekrea-
tion? Ska lantbruksproduktionen koncentreras till få platser och stora enheter 
eller ska lantbruket finnas som en småskalig ingrediens på landsbygden gene-
rellt? Denna berättelse handlar också om urbaniseringens negativa konsekvenser 
som redan nu kan ses i stora städer: 

Världen håller på att förslummas. Enligt FN bor en miljard människor i slumområden 
i dag. Om man inte vidtar radikala åtgärder, kommer drygt hälften av världens stads-
befolkning att leva i armod intill storstäderna om 50 år. (Vasabladets programtablå 
20.11.2003, inför TV-dokumentären ”Ögonvittet: Slumliv”).  

Andra frågor som föds i berättelsen är: Ska landsortsbefolkningen lockas att 
flytta till städerna, till ett ”bättre liv”, som kanske visar sig vara en illusion och 
myt? Hur ska barnen fostras: nära sina rötter eller genom att skapa distans till det 
egna och orsaka vikande känsla av tillhörighet? Vem äger barnen? Är barnen 
och deras utveckling och inlärning humankapital för framtidens industri? 
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Berättelsen har också en dimension som handlar om ”urbefolkningen” eller den 
finländska identiteten, folksjälen, där landsbygden spelar en central roll. Om 
strukturer och institutioner som möjliggör liv på landsbygden dras bort, så 
undermineras en del av Finlands identitet och grupper av folket riskerar att 
utplånas genom att de institutioner som varit delaktiga i och bärare av landsbyg-
dens kultur försvinner (jfr indianerna i relation till majoritetskulturen i Amerika, 
se t.ex. Ingalls m.fl. 2006). De som fortfarande lever på landsbygden inlemmas 
alltmer i majoritetskulturen eller makroberättelsen, som följer urbana modeller 
för vad som är det goda livet. I och med mediernas inflytande har gränserna mel-
lan stad och landsbygd ifråga om värderingar redan suddats ut (Østern 1996), 
men genom att kulturbärande institutioner funnits har det skapats gemensamma 
landsbygdsrum, som gett utrymme för subkulturer med andra värderingar än de 
urbana modellerna. Østern (1996, 42) anför att ”periferiuppväxtens positiva 
variant ligger i möjligheten att uppleva helhet och sammanhang och stabilitet i 
jagbild”. Det finns bland många människor en längtan till ett liv nära naturen, ett 
liv som ”smakar mustigare” och är ”mer liv”. Att vara en landsortsbo kan, om 
skolan förmår bidra med ett både-och-perspektiv, vara något som gör att man får 
rötter och vingar, och kan klara sig väl i alla typer av sammanhang, hävdar 
Østern. 
Realiteter som minskande befolkning i glesbygden skapar behov av långsiktiga 
utbildnings- och regionalpolitiska strategier, men det finns oklarheter om vad 
som är långsiktighet eller kortsiktighet. Genom nedskärningsaktioner i nuet, som 
är ägnade att långsiktigt främja både nationell konkurrenskraft och kommuner-
nas ekonomi, försämras den regionala tillgängligheten till utbildning, vilket ur 
ett samhälleligt helhetsperspektiv kan få en motsatt effekt än den tänkta (jfr 
Brunell 2003; Katajamäki m.fl. 2001).  

 
Berättelse III: Konstruktiv jämlikhet eller destruktiv jämlikhet  

(Kulturellt–strukturellt dilemma) 
Läraren, skolan och kommunen kan också placeras i en annan berättelse, en 
berättelse som handlar om jämlikhet. Den jämlikhet som eftersträvas inom 
utbildningen är en i grunden konstruktiv jämlikhet. Det är en jämlikhet som upp-
bygger och ger möjligheter för alla (jfr positiv frihet i avsnitt 4.2.1; Ahonen 
2003). 
Men jämlikhetstanken kan också urarta till att vara en förklädnad för missunn-
samhet. Tankegången är att ingen ska få ha det bättre och att det inte är rätt att 
några barn ska få gå i mindre skolor (enligt elevantal), då andra barn måste 
trängas med flera elever. Det anses att det inte är rätt att en del barn får mer 
fysiskt utrymme i sin skola eller har en trivsammare skolmiljö och skolgård än 
andra barn. För att några barn inte ska ha det bättre måste man stänga den lilla 
skolan – för majoritetens bästa. Det är bättre att en liten skola stängs än att bar-
nen i alla skolor får det sämre: 
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En följd av det spända läget verkar vara devisen ”lika dålig skola för alla”. T.ex. i 
min hemkommun har tjänstemän och en del politiker inte dragit sig för att påstå bar-
nen i småskolorna är privilegierade och att det är orättvist att de går i en liten skola. 
(Johansson 2005) 

Jämlikhet i detta avseende innebär på lång sikt en likriktning – alla ska stöpas i 
samma form. Jämlikhet i detta avseende kan, om saken drivs till sin spets, kallas 
destruktiv jämlikhet.122 
 

Berättelse IV: Finländsk framgångsrik skola är hotad  
(Pedagogisk–kulturell–strukturell konflikt) 

Toistuvista hyvistä tuloksista johtuen Suomi on jo ollut ja tulee olemaan se maa, jo-
hon peruskoulutusta maailmanlaajuisesti vertaillaan. On perusteltua sanoa, että 
peruskoulumme on maailman paras. (Arinen & Karjalainen 2007, 70)123 

Den finländska utbildningen röner stor uppmärksamhet internationellt genom de 
goda PISA-resultaten (Arinen & Karjalainen 2007). Jämlikhetstanken och folk-
bildningsidealet har varit den finländska skolans grundvärderingar och över-
gripande målsättningar (jfr 4.2). Den finländska utbildningen kan sägas ha nått 
sitt jämlikhetsideal: både stora och små skolor kan beskrivas som goda skolor då 
man analyserar elevers kunskaper (jfr Backman 1996; Brunell 1998; 2003; 
Vestergård 1996; jfr 3.3.1). I kommunerna höjs samtidigt röster för skolstäng-
ningar. Dessa röster anför att det är bättre för elever att få gå i större skolor, 
eftersom små skolor är pedagogiskt sämre, inte kan uppfylla läroplanen och har 
sämre utrymmen (se t.ex. Boholm m.fl. 2.12.2007; Skolnätsutredningen 2004; 
2005; jfr 7.2.1). Den politiska debatten för och emot små skolor har varit livlig i 
kommunernas styrorgan. Statistiken från de senaste åren visar att rösterna för 
skolstängningar har varit i majoritet (Kumpulainen & Saari 2006). Också på den 
statliga nivån höjs röster att skolnätet behöver gallras för att den finländska 
skolan ska bli mer framgångsrik och kvaliteten högre (Globaliseringsrapporten 
2004; Johansson 2005; jfr Ehrström 13.11.2004). Samtidigt betonas närskolans 
och de små skolornas betydelse i Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt 

                                                      
122 En klassisk berättelse om det som jag vill kalla destruktiv jämlikhet finner vi i berät-
telsen om kung Salomo som ställs inför dilemmat att två kvinnor önskar ha samma barn. 
Båda kvinnorna är nyblivna mödrar, men den ena har förlorat sitt barn. Nu gör båda an-
språk på att vara mor till det enda levande barnet. ”Jag kan lösa ert problem”, säger kung 
Salomo, ”barnet måste delas i två delar så att ni får hälften var”. Då brister den ena kvin-
nan ut i gråt och säger ”nej, o konung – ge barnet till den andra kvinnan”, medan den 
andra tycker att det verkar rättvist, för då får inte någon av dem barnet. Kung Salomo 
bestämmer då att man ska ge barnet till den som älskar det, den som ville låta barnet 
leva, för hon är barnets mor (återgivning ur 1 Kon. 3: 16–28).  
123 ”De upprepade goda resultaten har gjort att Finland är och kommer att vara det land 
vars grundutbildning man världen över jämför med. Det finns orsak att säga att vår 
grundskola är världens bästa” (Arinen & Karjalainen 2007, 70, min övers.). 
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(Vitikka 2005). Länsstyrelsen beordrar långsiktighet i de kommunala skolnäts-
strategierna, eftersom elevantalet igen väntas öka efter år 2010 (Länsstyrelsen i 
Västra Finlands län 2007, 76). Det finns olika betoningar både på och inom olika 
nivåer av utbildningsstyrningen (jfr Lehtola 2007). 
Finlands utveckling hänger samman med utbildningen, menade Oittinen då 
folkskolan firade sitt 100-årsjubileum. Denna tanke är aktuell även i dag. Men 
tvärtemot 1960-talets strävan och Oittinens tal om ”folkskolläraren i våra små 
skolor” som påverkat både ”sociala attityder och relationer” och ”framgången i 
vårt arbete” (Mannil & Engström 1966, 8), ses de små skolorna i dag främst som 
en ekonomisk belastning ”särskilt i områden nära städer och i större tätorter där 
det finns flera grundskolenheter” (Globaliseringsrapporten 2004, 25, min 
övers.). Statsandelssystemets förändring är ägnad att medföra gallring i skolnätet 
så att inte ”resurser åtgår ’i onödan’ till att upprätthålla skolbyggnader och fas-
tigheter”. Skolstängningarna ska frigöra resurser till undervisningens innehåll 
och undervisningsmaterial samt till förbättring av lärarnas arbetsförhållanden 
(Globaliseringsrapporten 2004, 25). Utbildningsstyrelsens tidigare generaldirek-
tör Sarjala anförde (1996, 9) att de kommunala beslutsfattarna befinner sig i en 
svår valsituation ”då ekonomiska synpunkter talar för en sanering av skolnätet, 
men de som vill behålla skolan reser en medborgarrörelse till skolans försvar”. 
Skolan som samhällsinstitution har ett bildningsuppdrag i lokalsamhället, men 
kan ändå inte kan befinna sig i ett statiskt tillstånd, utan måste reagera på föränd-
ringar i befolkningsantal. Han anförde ändå följande:  

Bevarandet av skolnätet bör inte enbart ses som en ekonomisk fråga – om vi gjorde 
detta, borde vi ha dragit in största delen av skolorna redan under 1980-talet. Ovan-
nämnda motstridiga argument visar att det inte finns någon allmängiltig lösning på 
byskolornas öde, utan att saken måste avgöras utifrån de lokala förhållandena. By-
skolorna har existensberättigande också i våra dagar och det finns inget skäl att för-
passa dem till skolmuseet. (Sarjala 1996, 10) 

Trots Sarjalas ord om att skolnätet inte ska ses som enbart en ekonomisk fråga 
har skolstängningarna fortsatt och i flera kommuner finns det nu enbart en skola 
(jfr Kumpulainen 2005). De värst utsatta eleverna har på grund av skolindrag-
ningar fått en skolväg på upp till 70 kilometer och föräldrar uppfattar politiker-
nas tal om jämlikhet och närskolor som ”ett hån mot rättvisan”, anför Brunell 
(1998). Det verkar som om föräldrar önskar ett systemskifte och vill starta nya 
privatskolor. Brunell undrar om det kommer att bli ett nytt parallellskolesystem i 
Finland, vilket i förlängningen skulle kunna leda till två slags skolor: ”en bra för 
medvetna, aktiva och välutbildade föräldrars barn och en sämre för outbildade 
och mindre engagerade föräldrars barn” (Brunell 1998, 355). Också lärar-
förbundet ser behovet av privatskolor som en hotbild mot jämlikheten (Johans-
son 13.11.2004; 2007; Rusk 2004), medan bl.a. Finlands närskoleförening 
(Suomen lähikoulut-yhdistys) förordar att byskolor vid behov får drivas i privat 
regi för att trygga elevernas möjligheter till skolgång (jfr Kerppilä 2006). Enligt 
Lehtola (2007) leder nämligen skolindragningar till att föräldrar i glesbygden 
inte ser andra alternativ än att grunda egna skolor för sina barn, eller att 
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undervisa dem hemma. Uljens (2006, 15–16) i sin tur ifrågasätter tanken om 
privatskolor med motiveringen att skolan ska vara ett ”pedagogiskt frirum”, den 
ska inte fungera enbart som en förlängning av de värderingar som råder i 
hemmet, utan ska främja elevens mogna och distanserade hållning till både 
kulturen och sin samtid och möjliggöra att eleven på så sätt skapar sig ”en egen 
uppfattning om verkligheten och sin egen uppgift i den”. Men samtidigt ska 
skolan inte heller vara politikens förlängning (Uljens 2006).  
Privatskolor kan följaktligen ses både som hinder och stöd för jämlikhet och lika 
tillgång till utbildning. Debatten om den finländska utbildningens form och 
struktur kan tolkas som en signal om att den värdemässiga grundvalen för den 
framgångsrika finländska skolan är hotad.  
 

Berättelse V: Det vedertagna blir alternativ pedagogik?  
(Pedagogisk–kulturell och kulturell–strukturell spänning)  

Av grundad anledning som har samband med undervisningen kan kommunen byta 
plats för undervisningen utan att ändra på undervisningsspråket. /…/ Utan sin vård-
nadshavares samtycke får ett barn inte hänvisas till undervisning där det med stöd av 
31 § 3 mom. tas ut avgifter av eleverna eller till undervisning där det enligt kommu-
nens eget beslut eller tillståndet att ordna utbildning iakttas en särskild metod som 
baserar sig på en viss världsåskådning eller pedagogisk princip. (Lagen om den 
grundläggande utbildningen 21.8.1998/628 § 6) 

Kommunen kan ”av grundad anledning som har samband med undervisningen” 
byta plats för undervisningen. Vårdnadshavarens samtycke behövs innan barnen 
hänvisas till utbildning där det ”iakttas en särskild metod som baserar sig på en 
viss världsåskådning eller pedagogisk princip” (Lagen om den grundläggande 
utbildningen 1998/628). Under de senaste åren har kommunerna i omfattande 
grad bytt plats för undervisningen, genom skolstängningar. Syftet med skol-
stängningar har varit ekonomiska inbesparingar, men också pedagogiska argu-
ment har anförts. Byskolorna har under vissa perioder haft en förgivettagen, 
kanske i viss mån ringaktad och nedvärderad funktion i det finländska skol-
systemet. Då byskolorna är nedläggningshotade framträder värdet av dessa peda-
gogiska miljöer tydligare för de skolnära aktörerna, inför hotet om en skol-
institutions, ”skolarts”, utdöende (jfr avsnitt 7.1).  
I analysen av lärarnas berättelser om arbete i små byskolor framkommer att det 
finns ett pedagogiskt tänkande och pedagogiska principer som är förankrade i 
byskolans struktur och miljö. Lärarna beskriver de praxisrelaterade möjlighe-
terna att förverkliga sina pedagogiska intentioner som intimt sammankopplade 
med byskolkontexten (jfr kapitel 6).  
Det betyder att strukturella förändringar i den finländska utbildningskontexten i 
form av gallringar i skolnätet, vilka syftat till att förändra och förbättra de yttre 
ramarna ifråga om fysiska strukturer och skolors placering samt öka lärares möj-
ligheter till kollegialt samarbete och elevers möjligheter till inlärning och 
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utveckling, ändå berör själva kärnan i skolan, d.v.s. undervisningen och fostran. 
Indirekt innebär indragningar av små skolor att barnen som överförs från dessa 
till större enheter, förflyttas till skolenheter med en annan pedagogisk betoning, 
vilken sammanhänger med de strukturer och pedagogiska möjligheter som finns 
i den nya skolan jämfört med den gamla (jfr Bell & Sigsworth 1987; jfr 6.1.3 
och 3.3). I den strukturella förändringens spår följer dolda pedagogiska och kul-
turella konsekvenser (jfr Hofstede 1991; Lippmann 1966; Noddings 2001).  
Som en följd av att den lilla byskolans pedagogiska kvaliteter inte erkänns inom 
den statliga och kommunala grundutbildningens styrdokument, finns en risk att 
det vedertagna blir alternativ pedagogik. 

 
Berättelse VI: Byskolor som bärare av kultur och kulturhistoria  

(Pedagogisk–kulturell–strukturell balans eller spänning) 
Byskolans gård är en kulturbärare. Skolans gård ger utrymme för lekar, spel och 
kreativ uppfinningsrikedom. Naturen finns nära. Genom att eleverna är i olika 
åldrar och umgås över årskursgränserna förmedlas värderingar och traditioner 
från tidigare elevgenerationer vidare till nya elevgenerationer. Samma lekar som 
lektes på skolgården tidigare, leks fortfarande, eftersom själva skolgården i sig är 
bärare av utrymme för dessa lekar och genom att de äldre eleverna lär de yngre 
det som de i sin tur lärt av tidigare elever. Gamla lekar omformas och adapteras 
av nya grupper beroende på gruppsammansättningen, men bärs vidare från barn-
grupp till barngrupp (jfr Karlberg-Granlund 2007). Skolans gård och skolbygg-
naden främjar lek, kreativitet och aktivitet.   
Byskolan är en kulturbärande artefakt, ett ”föremål“ som representerar det tidi-
gare generationer gjort och deras värderingar (jfr Cole 1998; Gudmundsdottir 
2000). Byskolan medierar den lokala kulturen. Byskolan som byggnad represen-
terar historiskt viktiga utbildningspolitiska värderingar som jämlikhet och allas 
rätt till utbildning. Byskolan symboliserar likvärdighet (jfr 7.1.4). 
Också föremålen i skolan, t.ex. gamla undervisningsföremål, bär mening och har 
betydelse för lokalbefolkningen och dagens elever. Eleverna vet att detta föremål 
användes också av pappa eller grannen eller ”min kompis mormor”. Detta ska-
par tillhörighet, men förmedlar också värderingar, som långsiktighet och ansvar 
för att föremål hålls i skick. Det handlar om historicitet och rötter. En artikel i 
Hufvudstadsbladet (Ranninen 9.11.2005) illustrerar detta. En enlärarskola har 
stängts och sammanförts med en annan skola i kommunen. Läraren som arbetar i 
skolan sörjer historielösheten i den nya enheten: 

Hon sörjer också över att skolan, som nu har två rum till sitt förfogande blir rotlös. 
– Den gamla historien försvinner. Även om man inte behövde alla sakerna som fanns 
i den gamla skolan så fanns de att ta till vid behov. Nu har en hel del av materialet 
gått till museet, säger Astrid Lindström som har fått packa ihop allt material och be-
stämma vart det ska skickas. (Ranninen 9.11.2005, artikel)  
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Den åldersblandade elevgruppen kan fungera som en traditionsbärare och även 
vara förändringsaversiv i undervisningssammanhanget, genom att eleverna 
ifrågasätter lärarens nya initiativ och säger ”sådär fick inte vi göra” eller ”ska 
inte de också göra det som vi gjorde” (jfr Marianne, 6.1.3). Samverkan på ras-
terna och det informella lärandet i den lilla skolan kan överbrygga elevernas 
åldersgränser, intressen och könstillhörighet (Kvalsund 2000; 2004a). Det är 
naturligt att eleverna är olika. Också de äldsta eleverna i skolan är med och 
leker, säger Gabriella (6.5.1). Det verkar som om barnen i byskolan får tid och 
utrymme att vara barn. 
I samband med byskolans traditionella fester, så som julfest och vårfest, engage-
ras alla elever och hela personalen. Flera av de intervjuade lärarna berättar om 
vilken stor satsning festerna är. I festerna deltar också andra bybor än de som har 
barn i skolan. Eleverna får ta ansvar och lär sig uppträda inför publik. Läraren 
Gabriella beskriver det som att ”gamla traditioner som har försiggått i skolan 
och sånt bygger vi ju väldigt mycket på. För vi tycker att det är det som hör den 
här skolan till”. Det handlar om gemensamma ritualer och symboler som känne-
tecknar kultursammanhanget och skapar mening (jfr Cole 1998). 
 

Berättelse VII: Kärleksförhållandet mellan folket och skolan 
 (Kulturell–strukturell spänning)  

”Folkskolan har länge varit kär för Finlands folk” skrev Oittinen år 1966 vid 
folkskolans 100-årsjubileum (jfr avsnitt 4.2.2). Då ortsbor och föräldrar pro-
testerar mot skolindragningar beskylls de för att inte tänka rationellt, utan handla 
utifrån känslomässiga perspektiv. Men byns relation till en skola bör betraktas ur 
ett historiskt perspektiv. Oittinens ord ”folkskolan har länge varit kär för Fin-
lands folk” kan bytas ut mot orden ”byskolan har länge varit kär för byns folk”. 
Det handlar om ett långvarigt förhållande, som är ömsesidigt och uppbyggt av 
ett slags kärleksband.  
Dessa band mellan skolan och människorna i byn kan beskrivas med ord som 
kultur, identitet, historia, socialt arv, tillhörighet och hembygdskänsla, men det 
handlar om något mer än detta, något som är svåridentifierbart och således också 
svåröverförbart. Det är något som effektivitetsutvärderingar som ser till 
ekonomi och strukturer inte kan mäta i siffror, vilket kan förliknas vid ”struktur-
kapital” (jfr Gummesson 2002). I beskrivningen av kärleken mellan folket och 
skolan handlar det om ett existentiellt perspektiv. Förhållandet mellan skolan 
och byn kan beskrivas som en symbios (jfr avsnitt 6.2 och 7.1). En skola är, på 
den enskilda orten, även i den enskilda stadsdelen, något mer än en institution 
som står som ett resultat av en viss utbildningspolitik, och något mer än en 
representation av en viss skolstruktur. Skolan växer samman och utvecklas med 
det lokala på ett sätt som gör den till en unik och levande verksamhet, som kan 
förliknas vid en ”organism”. Av tradition har skola, post, butik och bank 
benämnts byns ben, men i många fall är flera av benen redan avhuggna. Detta 
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medför att en skola som är kvar i en by är/upplevs desto viktigare för att möjlig-
göra livet. Samtidigt kan detta ena ben generera ny kraft och ge utrymme för 
innovationer som kan göra att byn får nya ben att stå på, som t.ex. IT-stuga eller 
annat (se byskoldebatten, 7.1.1). Men – ett ben kan inte amputeras och implante-
ras i en ny kropp. Om en skola stängs innebär det att ett unikt skolliv dör, och 
detta liv kan inte återskapas i sin unika form på en ny plats i en sammanslagen 
skolenhet. 
Byskolan är en institution som kanske i högre grad än andra institutioner sam-
varierar (jfr Arfwedson & Arfwedson 1991), eller samverkar, med sin omgiv-
ning, eftersom den lever i symbios med omgivningen. Samtidigt är den liksom 
ett träd inte enbart beroende av den energi som det får genom sina rötter från jor-
den, utan också av den energi som kommer uppifrån, från solen, luften och reg-
net. Detta kan förliknas vid att byskolan som institution behöver en fungerande 
administration och resurstilldelning, för den har svårigheter att enbart leva på det 
som kommer från rötterna, från byn där den är ”planterad”.  
Trädrötterna kan förliknas vid att byskolan finns i en historisk kontext. Den 
grundades/planterades som en folkskola som skulle ge utbildning för alla, också 
för barnen på landsbygden. Kommunerna tog ibland emot uppdraget att grunda 
folkskolor med en viss tvekan (Lipponen 2003), men småningom nåddes målet 
”en skola i varje by” (jfr avsnitt 4.2.2). Då skolorna grundades skedde det till 
stor del med gemensamma krafter och under åren har skolorna ofta renoverats 
med talkokrafter124 (lärarintervjuer, jfr Rejman 1996). Sådana faktorer leder till 
att skolan i en by betraktas som något mer än en skola. Skolan är en symbol som 
speglar både det som varit och det som ska komma. Om skolan stängs betyder 
det symboliskt att byn stängs (jfr Siv 6.2.3 och debattmaterialet 7.1.2). Byn är 
inte mera det den varit. Byskolan har således ett stort symbolvärde. Den är 
bärare av kultur och identitet, men framför allt av hopp inför framtiden. En 
levande skola är ett varumärke för en livskraftig by, samtidigt som en funge-
rande service är ett varumärke och en reklampelare för en livskraftig kommun. 
Livskraft i sin tur kan locka fler invånare till kommunen, liksom reklam syftar 
till att locka köpare.  
Skolan har ibland beskyllts för att undervisa barn och unga så att de flyttar bort 
från sin hembygd, till städerna (Dahllöf 1980). Att folkskolor grundades på 
landsbygden syftade till att ge alla ökad bildning, men också till att ge kompe-
tent arbetskraft för hela samhällets behov. Industrialiseringen ledde ofrånkomli-
gen till att landsbygden avfolkades och att antalet människor som fick sin 
utkomst inom primärnäringarna minskade. En skola som planteras i en by, men 
samtidigt leder till att byn dräneras på begåvade invånare, då dessa söker arbete 
som motsvarar deras kompetens och enbart finner utkomstmöjligheter på andra 
orter, kan – om saken drivs till sin spets – förliknas vid en parasit som enbart tar 
näring av värdväxten, men inte ger något tillbaks. Lärarna uttrycker i intervju-

                                                      
124 Talko, se tidigare fotnot, avsnitt 6.2.3. 
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erna ett långsiktigt tänkande där eleverna får en god grund inför livet, men också 
får en tillhörighet och känsla för det lokala. Byskolan kan t.ex. enligt Siv be-
främja det lilla samhällets hållbara utveckling, genom att eleverna får gemen-
skapskänsla och trivs, vilket gör att de återvänder till byn som vuxna. 
 

Berättelse VIII: Byskolor som varumärke  
(Pedagogisk–kulturell–strukturell balans) 

Finland har varit ett land som kännetecknas av en glest bebyggd landsbygd och 
många små skolor. Som nation kunde Finland ha byskolor som ett varumärke 
(brand) som kännetecknar Finlands utbildningssystem (jfr t.ex. Peltonen 2002). I 
en globaliserad värld kan ett lands positiva ”utbildningsimage” vara en export-
vara. Problematiken med små skolor och långa geografiska avstånd är inte en-
bart kännetecknande för Finland, utan finns på många andra håll (jfr Sigsworth 
& Solstad 2001). Samtidigt har Finland blivit känt som ett land med ett gott ut-
bildningssystem och jämlika studieresultat, varför frågan hur Finland förverkli-
gar utbildningens intentioner också i landets perifera delar är intressant i ett 
internationellt perspektiv. Att värna om och utveckla de små skolorna kunde bli 
en fungerande pedagogisk nisch i Finlands marknadsföring och statliga policy. 
Sarjala anför redan år 1996 att:  

Den finländska byskolan hör till vår bildningshistorias största vinningar. Vi bör min-
nas att byskolorna i samverkan med engagerade pedagoger kunde utveckla individu-
ella undervisningsmetoder för skolor där samma lärare undervisade elever från 
många olika årskurser. Denna pedagogik, som tillämpas i sammanslagna klasser, har 
varit något vi stolt kunnat visa upp för utländska sakkunniga som exempel på de pe-
dagogiska vinningar som gjorts i vårt land. Detta kunnande kan också utnyttjas i 
andra skolor då undervisningen individualiseras och skolornas profil höjs. (Sarjala 
1996, 9) 

Det pedagogiska arbetet i de små skolorna är redan nu föremål för utländskt 
intresse: i april 2007 berättade Vasabladet om hur gäster från Saudiarabien 
uttryckligen begärde att få besöka en liten skola i samband med att en av deras 
värdar presenterade utbildningen i distriktet (se Dahl 21.4.2007; jfr Korkeakoski 
2005). Samtidigt är det skäl att komma ihåg att skolan alltid måste förstås och 
analyseras kontextuellt, d.v.s. i sitt kulturella och historiska sammanhang, och att 
det inte automatiskt går att överföra arbetssätt från en kontext till en annan. 
 

Berättelse IX: Lokalt bemyndigande 
(Pedagogisk–kulturell–strukturell balans eller obalans) 

På det lokala planet efterlyses ett lokalt bemyndigande, som skulle innebära att 
det lokala får resurser att skapa lokala lösningar. I utredningen ”Bildnings-
väsendets lagstiftning med kommentarer” beskrivs det kommunala handlings-
utrymmet som vidsträckt. Kommunerna har ”vidsträckta möjligheter att ordna 
undervisningen och utbildningen ändamålsenligt, effektivt och anpassat till de 
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lokala förhållandena” (Wikström 2004, 11). Eftersom såväl beslutanderätt som 
ekonomiskt ansvar allt mer delegerats till de lokala myndigheterna uppstår dock 
ett dilemma där resurserna inte räcker till.  
De tre begreppen ”ändamålsenligt, effektivt och lokalt anpassat” (Wikström 
2004) ringar in det spänningsfält som den kommunala utbildningspolitiken be-
finner sig i. Att finna ett sätt att ordna utbildningen så att den är såväl ändamåls-
enlig, effektiv som anpassad efter de lokala förhållandena kräver en balansgång 
mellan olika intressen.  
Ur ett lokalt helhetsperspektiv är innebörden av effektivitet kopplad till kommu-
nens välstånd som helhet. Centrum och periferi bär kommunen tillsammans. 
Lokal kvalitet innebär att se både människan och samhället som en helhet, i stäl-
let för ett sektortänkande.  
I läroplanen 2004 finns utrymme för lokala tolkningar och tillämpningar: 

Grunderna för läroplanen utgör den nationella ramen för en läroplan som görs upp på 
det lokala planet. /.../ Utbildningsanordnaren ansvarar för att göra upp och utveckla 
läroplanen.” (GGL 2004, 8). 

I läroplanens följande mening visas vad som kan ingå i detta ”att göra upp och 
utveckla läroplanen” – d.v.s. genom att ”precisera de mål och innehåll som fast-
ställts” och ”övriga aspekter som sammanhänger med hur undervisningen skall 
anordnas” (GGL 2004, 8).  
Tilldelningen av de ekonomiska resurserna behöver harmoniera med det hand-
lingsutrymme som de enskilda kommunerna har tilldelats ifråga om intern styr-
ning och prioritering. Öronmärkning av statsbidrag skulle kanske underlätta, 
funderar Susanne (jfr 7.2.4). 
Genom ett lokalt bemyndigande skulle nya lösningar kunna skapas och existe-
rande fungerande lösningar utvecklas. Byskolan kan fungera som resurscentrum 
för bygden, samtidigt som byskolans pedagogik utvecklas i en fungerande sam-
verkan med det lokala (jfr 6.6). 
 

Berättelse X: Att vara byskollärare  
(Pedagogisk–kulturell–strukturell balans) 

Att vara byskollärare är att leva och arbeta i en samverkan. Denna samverkan 
illustreras också av själva ordet byskollärare. Samverkan kan förenklas så här: 
by + skola + lärare = byskollärare (jfr Aninko-Laukkola 7.12.2007, bilaga 9B). 
Att vara byskollärare innebär att se sammanhanget mellan pedagogik, kultur och 
struktur – att se de pedagogiska möjligheterna som finns i det lokala och reali-
sera dem på ett etiskt hållbart sätt, d.v.s. finna sitt professionella handlings-
utrymme. Att vara byskollärare innebär att se helheten och kunna tillvarata 
potentialen i relationen mellan skolmiljön och pedagogiken, att kunna identifiera 
och förstå samverkan mellan yttre och inre betingelser och leda dessa i en för 
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barnet gynnsam riktning – med andra ord, vara en pedagog med kultur-
sensibilitet och utforskat handlingsutrymme i samverkan mellan pedagogiken, 
kulturen och strukturen. Det kan beskrivas med följande poetiska sammandrag, 
skapat utgående från meningspotentialen i lärarintervjuerna. 

 

Att vara byskollärare 
innebär att se möjligheter  
och tillvarata möjligheter.  
Det handlar om ett medvetandegörande  
och ett tänkande. 
Det handlar om värderingar  
och om pedagogisk kompetens,  
i en särskild situation i ett lokalt sammanhang  
som ingår i en större helhet. 
Att vara byskollärare 
handlar om att se individen, se situationen,  
se sammanhangen, relationerna och stöda växt.   
Att trots begränsningar, stöda  
och utvidga möjligheterna 
– och se längre. 

Att vara byskollärare  
innebär att växa: att medväxa  
– växa med och växa i –  
i en uppgift och i relationer  
till någon, till andra och till sig själv. 
Det innebär att vara den som ser möjligheterna  
och möjliggör,  
den som ser unikheten, potentialen,  
styrkan och svagheten  
och stöder.  
Att vara byskollärare  
innebär att vara den som ser,  
den som lyssnar   
– den som är där.   

Att vara byskollärare 
innebär också att balansera,  
att se sig själv som ett redskap  
i ett sammanhang av medmänniskor,  
som någon med integritet och värde,  
med utvecklingspotential och kapacitet,  
som någon som behöver vila, som behöver stöd,  
som behöver redskap och kompetens.   
Att vara byskollärare är att leva 
– det är en livsstil. 
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Att vara byskollärare  
innebär att utvidga den egna horisonten,  
se längre, se distanserat och från ett annat perspektiv,  
att hålla kvar det som är gott i förändringar  
och låta det som är mindre gott passera.  
Att vara byskollärare  
innebär att utvidgade växandes rum  
och uppmuntra dem att inta det,  
att växa och att gå vidare.  
Flyga. 
Och ha rötter.  
Att vara byskollärare innebär 
– att se framtiden nu. 

 
Lärarintervjuerna berättar om hur det är att bli, att vara och att förbli lärare i en 
liten byskola. Lärares arbete i små byskolor innebär, för att sammanfatta det 
kort, att utvidga, att balansera och att överleva (jfr 6.5.2). Lärarnas berättelser 
berör både pedagogik, kultur och struktur, men de berör samtidigt ett existen-
tiellt djup och berättar om ”hur det är att vara människa i en given situation i en 
given kontext” (jfr Ödman 1998a, 18; jfr kapitel 1). Slutligen vill jag på nytt 
instämma i Dans ord: 

Lärarskapets väsen  
är verkligen  
ett mångdimensionellt rum. 

(Dan) 

 



268 

 

Sammanfattande analys 
De tio berättelser som här har presenterats som ingredienser i byskolans berät-
telse sammanfattas i följande tabell (tabell 9). Konfliktområdena relateras till 
cirkelmodellen av skolan i skärningsfältet mellan pedagogik, kultur och struktur 
(figur 5), varur det tydliggörs vilka frågor som aktualiseras.  
Tabell 9. Kärnfrågor som aktualiseras i de små berättelserna 

Tematiserad berättelse Skärningsfält  
(balans, spänning eller 

konflikt) 

Frågor som 
aktualiseras 

Berättelse I: Hotade 
grundvalar på rörlig 

arena 

Pedagogisk–strukturell och 
kulturell–strukturell 

konflikt 

Resurser 
Kvalitet 

Berättelse II: Meningen 
med landsbygden 

Kulturell–strukturell 
konflikt 

Kvalitet 

Berättelse III: Konstruktiv 
jämlikhet eller destruktiv 

jämlikhet  

Kulturellt–strukturellt 
dilemma 

Kvalitet 

Berättelse IV: Finländsk 
framgångsrik skola är 

hotad 

Pedagogisk–kulturell-
strukturell konflikt 

Relationer och mål 
Kvalitet och resurser 

Berättelse V: Det 
vedertagna blir alternativ 

pedagogik?  

Pedagogisk–kulturell och 
kulturell–strukturell 

spänning 

Relationer och mål 
Kvalitet 

Berättelse VI: Byskolor 
som bärare av kultur och 

kulturhistoria  

Pedagogisk–kulturell–
strukturell balans eller 

spänning 

Relationer och mål 
Kvalitet och resurser 

Berättelse VII: Kärleks-
förhållandet mellan folket 

och skolan  

Kulturell–strukturell 
spänning 

Kvalitet 

Berättelse VIII: Byskolor 
som varumärke 

Pedagogisk–kulturell-
strukturell balans 

Handlingsutrymme 

Berättelse IX: Lokalt 
bemyndigande 

Pedagogisk–kulturell-
strukturell obalans/balans 

Handlingsutrymme 

Berättelse X: Att vara 
byskollärare 

Pedagogisk–kulturell–
strukturell balans 

Handlingsutrymme 
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I inledningen till denna avhandling skrev jag att byskolan blivit en spelplan för 
större frågor och speglar det samhälleliga skeendet. Jag tydliggör och samman-
fattar här med stöd av cirkelmodellen vilka konflikter, spänningsfält och balans-
områden som aktualiseras i byskolans berättelse så som den mångdimensionellt 
uttrycks i de konstruerade berättelserna I–X. 

I. Hotade grundvalar på rörlig arena. Den lilla berättelsen om vad 
som är pedagogisk kvalitet för den enskilde eleven står i opposition 
till den dominerande berättelsen om ekonomisk effektivitet (jfr 7.2). 
Motsättningen öppnar för större frågor angående huruvida indivi-
duell och lokal livskvalitet står i opposition till ”den moderna fram-
stegsmyten” (jfr G. H. von Wright 2003)125. [Resurser, kvalitet] 

II. Meningen med landsbygden. I den finländska kampen för att ”be-
vara landsbygden levande” ingår små berättelser om lokal livs-
kvalitet, vilka står i opposition till en större global berättelse om 
urbanisering och likriktning av människors liv, kultur och miljö. Att 
byskolor stängs även om de inte är utdöende tolkas som ett hot mot 
landsbygden som en del av den finländska identiteten. Spännings-
fältet öppnar för frågor angående bevarandet av kulturell mångfald 
samt livskvalitet i form av jämlika möjligheter till liv och utkomst 
oavsett boningsort. [Kvalitet] 

III. Konstruktiv jämlikhet eller destruktiv jämlikhet. Byskolan har blivit 
ett slagfält för värderingar som berör både det förflutna, nuet och 
framtiden (jfr 8.1.1). Konflikten om de små byskolornas existens-
berättigande synliggör ett förändrat innehåll i den historiskt för-
ankrade grundvärderingen jämlikhet inom den grundläggande 
utbildningen. Detta förändrade jämlikhetstänkande handlar om att 
ingen får ha det bättre än andra eller får kosta mer, d.v.s. tankar om 
orättvisa i frågor som berör ekonomi och kvalitet. I förlängningen 
innebär detta tänkande en hotbild gentemot de barn eller vuxna som 
är mer resurskrävande, vilket kan kallas en destruktiv jämlikhet. 
[Kvalitet] 

IV. Finländsk framgångsrik skola är hotad. En styrka i den finländska 
grundutbildningen har varit att både svaga och starka elever gör 
goda framsteg. Grundutbildningen har hållit jämn kvalitet och nått 
de flesta barn. Den offentligt finansierade utbildningen har setts som 
en trygghet. Genom att de små byskolorna under flera år betraktats 
som sparobjekt har föräldrarnas tilltro till den allmänna grund-

                                                      
125 Den moderna framstegsmyten är en s.k. stor berättelse om teknologisk och sam-
hällelig utveckling (G. H. von Wright 2003). Hylland Eriksen (2004) anför att synen på 
vad framsteg innebär, är lokalt konstruerad. Innebörden av framsteg är olika i olika 
sammanhang (jfr avsnitt 5.1).  
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utbildningen försämrats. Den fysiska och sociala närheten mellan 
hemmen och skolan har inte värderats i tillräckligt hög grad inom 
utbildningspolitiken. I makronivåns styrdokument är förändring 
genom gallring i skolnätet en medveten intention för att öka skol-
systemets effektivitet. Samtidigt har den intentionella förändringen 
implicita konsekvenser, som att föräldrar vill ordna sina barns 
utbildning nära hemmet, vilket leder till behov av ökad privatisering 
inom utbildningen. Följderna av detta är inte förutsägbara, utan lik-
nar det Lippmann (1966) benämner ”den blinda fläcken”. Att privata 
initiativ föds, ses å ena sidan som ett hot och å andra sidan som en 
möjlighet. [Relationer och mål, kvalitet, resurser] 

V. Det vedertagna blir alternativ pedagogik? Pedagogiken i den lilla 
byskolan har varit en historisk del av den finländska pedagogiken 
och utbildningen, om ock i många fall nedvärderad och betraktad 
som problematisk p.g.a. att sammansatta klasser ansetts medföra 
praktiska bekymmer och vara pedagogiskt krävande för läraren. Då 
de små skolorna är nedläggningshotade framträder emellertid de 
små skolornas fördelar och styrka på ett nytt sätt på mikronivån. 
Små byskolor verkar i samverkan mellan pedagogik, kultur och 
struktur på ett sätt som inte är möjligt i stora enheter, enligt inter-
vjuade lärare. Byskolans kvaliteter grundar sig bl.a. på möjlighe-
terna till långsiktigt relationsbyggande och lärarnas praxisrelaterade 
möjligheter att förverkliga pedagogiska intentioner. Om detta inte 
tillvaratas inom den kommunala grundutbildningen finns en risk att 
det vedertagna blir alternativ pedagogik. [Relationer och mål, 
kvalitet] 

VI. Byskolor som bärare av kultur och kulturhistoria. Byskolan som 
fysisk konstruktion medierar historia och värderingar. Den är bärare 
av traditioner och lokal kulturgemenskap som tar sig uttryck i lekar, 
spel och gemensamma lokala sammankomster. Byskolan symbolise-
rar med sin historicitet ett värdesättande av föremål och en respekt 
för både yngre och äldre personer. Med sin existens skapar byskolan 
ett gemensamt kulturutrymme och medierar skolans dubbla funktion 
i samhället. [Relationer och mål, resurser, kvalitet] 

VII. Kärleksförhållandet mellan folket och skolan. Relationen mellan by-
skolan och byn kan förliknas vid symbios. Skolan formas av männi-
skorna samtidigt som den formar människorna och båda bidrar till 
varandras liv. Byskolan är bärare av kvalitet i form av lokal gemen-
skap, kultur, identitet, historia, socialt arv, tillhörighet och hem-
bygdskänsla, samtidigt som detta är svåridentifierbart och svår-
överförbart.[Kvalitet] 

VIII. Byskolor som varumärke. Byskolans framtid är beroende av de lång-
siktiga strategier som görs upp på statlig nivå. Det behövs en har-
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moni mellan och inom de övergripande utbildningsstrategierna och 
den lokala nivåns behov. [Handlingsutrymme] 

IX. Lokalt bemyndigande. Den lokala nivån efterlyser ökat handlings-
utrymme så att existerande skolenheter kunde utvecklas på ett lång-
siktigt sätt utgående från ett ekonomiskt helhetstänkande. [Hand-
lingsutrymme] 

X. Att vara byskollärare. Lärarintervjuerna berättar om hur det är att 
bli, att vara och att förbli lärare i en liten byskola. Förenklat handlar 
lärares arbete i små byskolor om att utvidga, att balansera och att 
överleva. Det handlar därtill om att finna en inre balans i relation till 
arbetets krav/mål och de personliga, professionella, institutionella 
och strukturella resurserna, samt om att utforska det personliga pro-
fessionella handlingsutrymmet i den enskilda skolan i relation till 
både den lokala kontexten och den övergripande samhällskontexten, 
så att arbetet kan utvecklas i en fungerande pedagogisk-kulturell-
strukturell samverkan. [Handlingsutrymme] 

Av de konstruerade berättelserna I–X och den sammanfattande analysen av 
dessa synliggörs olika aspekter av kvalitetsbegreppet. En intention med avhand-
lingen som uttrycktes i kapitel 1 var att undersöka kvalitet bl.a. i meningen 
”arten och beskaffenheten” av byskolan så som den konstrueras av människor 
(jfr Kvale 1997, 67). Den lilla byskolan som forskningsfält har med sin hotade 
existens öppnat för den stora frågan vad kvalitet innebär inom pedagogik, kultur 
och struktur. Byskolan aktualiserar för det första frågan om kvalitet i meningen 
pedagogisk kvalitet med utrymme för den enskilde eleven att växa, för det andra 
frågan om individuell och lokal livskvalitet, vilken förenklat kunde kallas kul-
turell kvalitet, och för det tredje frågan om resurser för detta, vilket kunde kallas 
strukturell kvalitet.  
Den pedagogiska kvaliteten inbegriper elevens holistiska och balanserade ut-
veckling, vilken bygger både på en harmoni mellan pedagogiken och kulturen 
(pedagogisk–kulturell balans), och på ett synsätt där skolans form och struktur är 
pedagogikens tjänare (pedagogisk–strukturell balans; jfr Kirkeby 2006; se även 
8.2.1). Den kulturella och strukturella kvaliteten tangerar frågor om jämlikhet 
mellan både individer och områden, och mellan centrum och periferi, genom 
erkännande av periferin som en bärande del av samhället som helhet. Tilldelning 
eller indragning av ekonomiska resurser för att upprätthålla strukturer som 
möjliggör likvärdig service även i det som i det lokala sammanhanget betraktas 
som periferi, tolkas av lokalbefolkningen som symboler för deras värde och 
existensberättigande. Lokalbefolkningens engagemang då en skola är indrag-
ningshotad bottnar i denna identitetskonflikt, samtidigt som engagemanget 
grundar sig på ett intuitivt försvar av det som befolkningen anser värdefullt i ett 
pedagogiskt sammanhang, nämligen en s.k. byskolpedagogik som bygger på en 
balanserad samverkan mellan pedagogik, kultur och struktur (se sammanfatt-
ningen i avsnitt 6.6; jfr 8.2.1). 
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Pedagogisk, kulturell och strukturell kvalitet avgränsar och bygger på handlings-
utrymme både i skolan och i skolans lokala kontext så att utvecklingsbefräm-
jande relationer kan skapas och lärarens pedagogiska intentioner kan för-
verkligas. Detta handlingsutrymme är beroende av en harmoni i värderingar 
mellan makronivå och mikronivå (jfr Benveniste & McEwan 2000; McLaughlin 
1987; jfr 8.2.1). Svaret på den undran som jag formulerade i början av avhand-
lingsarbetet om varför människor engagerar sig så starkt för en indragningshotad 
skola ligger alltså i detta fält: pedagogisk kvalitet, kulturell kvalitet, strukturell 
kvalitet, vari skapas ett handlingsutrymme som befrämjar både den enskilde 
elevens och det lokala sammanhangets långsiktiga utveckling. 
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9 Diskussion 

Studien har syftat till att djupgående och mångdimensionellt analysera den lilla 
byskolans pedagogiska, kulturella och strukturella innebörd och betingelser, 
genom att lyfta fram lärares berättelser om lärararbete i byskola och spegla dessa 
berättelser i en samhällelig kontext. Intentionen har varit att förstå och tolka 
byskolans sammanhang mångdimensionellt. I min strävan att förstå byskolans 
berättelse har en bakomliggande undran varit varför lärare fortsätter arbeta i små 
indragningshotade trots osäkerheten och varför lokalbefolkningen så intensivt 
försvarar de små skolornas existens. Jag har sökt konkreta svar med hjälp av 
forskningsfrågorna vad byskolkontext är och vad lärararbete i byskola och 
byskolkontext innebär. Arbetet har varit som en resa – då jag började var mycket 
främmande och obekant, men småningom har landskapet där jag vistats blivit 
bekant, samtidigt som tidigare förståelse omtolkats och omformats till en ny 
kunskap. Att förstå är för mig en process i framåtrörelse, där man ständigt är 
bara på väg.  
Berättelsen om byskolan har ett öppet slut. Det finns inga självklara svar som i 
sagorna, där man kan säga ”och så levde de lyckliga i alla sina dagar”. Under 
den tid som arbetet med denna avhandling pågått, har många byskolor hunnit 
stängas. Ändå lever deras berättelse vidare, i de människor som bär med sig kun-
skap och livserfarenhet som de fått i dessa skolor. Men undran föds – hur ser det 
ut i den finländska utbildningskontexten om 10 eller 20 år – hur många byskolor 
finns det då? De små skolorna som jag besökte i studien hade färre än 30 elever 
år 2002 och hörde då till Finlands minsta skolor; de var en skolform som jag 
antog riskerade att försvinna. Under åren 2002–2008 har de facto antalet skolor 
med färre än 30 elever minskat med 41 procent inom det finskspråkiga skol-
väsendet och med 25 procent inom det svenskspråkiga skolväsendet (Hagman 
2008).126 Med andra ord är avhandlingen en dokumentation av ett förändrings-
skeende inom den finländska utbildningen.  
För att förstå innebörder och förändringar behöver man gå till individerna, för 
det är inte organisationer som implementerar förändringar, utan det är indivi-
derna som gör det (McLaughlin 1987). Att förstå det stora i det lilla uttrycker 
min strävan efter att analysera och förstå forskningsfenomenet byskolan mång-

                                                      
126 Då intervjuer med lärare genomfördes år 2002 fanns det 48 svenskspråkiga lågstadie-
skolor och 479 finskspråkiga skolor med färre än 30 elever. År 2008 fanns det 36 
svenskspråkiga och 282 finskspråkiga sådana skolor (Hagman 2008). Det betyder en 
minskning med 197 finskspråkiga (41 %) och 12 svenskspråkiga skolor (25 %), som 
motsvarar undersökningsgruppen, under den tid som denna studie pågått. Som jäm-
förelse kan nämnas att mellan åren 2001–2005 minskade landets totala elevantal i den 
grundläggande utbildningen med 1,4 procent, men under samma tid minskade det totala 
antalet skolor med hela 9 procent (Kumpulainen & Saari 2006).  



274 

 

sidigt, som en helhet, där allt är sammanlänkat och sammanvävt så att det stora 
syns i det lilla och det lilla i det stora. Betydelser öppnar sig efter hand och ska-
par nya förståelsemöjligheter. Men att förstå det stora i det lilla har också mer 
konkreta innebörder i förhållande till avhandlingens perspektiv och resultat, 
vilka jag här presenterar närmare. 
Denna avhandling har presenterat lärarröster som beskrivit arbetets möjligheter 
och begränsningar. Byskollärarnas pedagogiska professionalitet innebär meta-
foriskt att kunna både se och förstå det stora i det lilla – att se eleven holistiskt 
och se pedagogiska, kulturella och strukturella möjligheter, samt realisera dessa 
på ett etiskt hållbart sätt. Att förstå det stora i det lilla som lärare innebär att se 
längre, se mer, förstå nuets och framtidens möjligheter för barnet i det dagliga 
livets små framsteg, finna balansen, skapa möjligheter och utvidga rum. Det 
innebär också att utforska handlingsutrymmet i den egna arbetsverkligheten, att 
analysera läroplaner och aviserade förändringar inom utbildning och relatera 
dem till skolans och elevernas behov. Att förstå det stora i det lilla innebär att 
finna lärarskapets bärkraft och en etisk hållning, att se sin egen styrka och 
svaghet, söka stöd och vilja utvecklas, samt att respektera sig själv som lärare. 
Det handlar om en ödmjuk hållning till livet som ”människo-människa” (läraren 
Dan, jfr 6.2.5) där både lärare och elever är inne i en ömsesidig process av 
växande och lärande, som är meningsfull i nuet. Att förstå det stora i det lilla 
som lärare innebär med andra ord att glädjas över elevernas framsteg och se hur 
det lilla ingår i en större helhet. 
Genom speglingen i de kulturella och strukturella sammanhangen återfinns 
andra nivåer av förståelse, än den förståelse som lärarnas röster ensamma ger. 
Att förstå det stora i det lilla i byskolans berättelse innebär att betrakta byskolan 
som en spegling av ett samhällsskeende och att se hur det stora speglas i det lilla 
sammanhanget. Det utkristalliseras att byskolan är en fråga om kvalitet. Kvalitet 
inbegriper i byskolans kontext både pedagogisk, social, kulturell och strukturell 
kvalitet, samt sammanhang mellan dessa. Byns perspektiv i byskoldebatten av-
färdas ofta med att det är känslosamt. I denna avhandling föds en djupare förstå-
else för vad försvaret av byskolan innebär och grundar sig på. Byskolan repre-
senterar en motrörelse i en globaliserad och föränderlig värld. Att samhällena är 
större och att deras gränser är oklara, samtidigt som tekniska innovationer skapar 
förändringar i sätten att relatera till medmänniskorna, skapar identitetsdilemman 
och otrygghet, konstaterar Hylland Eriksen (2004, 103–104). ”Det visar sig gång 
på gång att trygghet är ett grundläggande mänskligt behov”, trots att ”man försö-
ker sätta parentes runt detta i framstegets och utvecklingens namn”. Finländska 
utbildningspolitiska strategier på makronivån som syftar till att ”utveckla skol-
nätet” har i praktiken inneburit avveckling (jfr Undervisningsministeriet 2007). 
Försvaret av byskolan och kampen för kontinuiteten i byskolans berättelse kan 
tolkas som en kamp för det lokala rummet, för gemenskap, existens, framtid, 
likvärdighet och trygghet. Kampen är ett försvar av både lokal livskvalitet och 
pedagogisk kvalitet för den enskilde eleven.  
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Bruner (2002) efterlyser skolor som är motkulturer och gynnar både delaktighet 
och identitet genom en samverkan mellan det individuella och det gemensamma, 
det lilla samhället och det stora. Byskollärarnas artikulering av det de upplever 
som viktigt i arbetet och önskar att eleverna ska bära med sig från byskolan ut i 
livet inbegriper både elevautonomi och samhörighet, individualitet och gemen-
skap. Den lilla byskolan gynnar en kultur och fostran som samtidigt inbegriper 
både individens optimala utveckling och social samverkan. Det är inte frågan om 
en dikotomi individualism–kollektivism, utan frågan om en komplementaritet 
där samverkan stöder individualiteten. Bronfenbrenner (1972) visionerar om en 
skola som gynnar gemenskap över åldersgränserna och motverkar ålders-
segregeringen i samhället. Byskolan fungerar som en olikhetens gemenskap där 
det finns goda möjligheter till verksamhet som involverar lokalsamhällets 
människor, både äldre och yngre. Den lokala byskolan bygger vidare från gamla 
traditioner, som kan ge trygghet och identitet. I dagens samhälle är tendensen 
emellertid den att de som bär traditioner allt mer måste försvara sin tradition, 
säger Hylland Eriksen (2004). Man föds inte längre in i traditionerna, utan man 
väljer dem, eftersom det finns alternativ.  
Avhandlingen indikerar att en skolas betydelse måste värderas lokalt, utgående 
från de unika omständigheterna. Det finns s.k. tyst kunskap som sammanhänger 
med den lilla skolans geografiska placering, kunskap som inte är flyttbar. 
Kontrasteringen av lärares berättelser gentemot både samhällets berättelser och 
teoretiska perspektiv skapar en förståelse av hur utbildningens strukturer påver-
kar kultur och samverkansmodeller, samt indirekt även pedagogikens möjlig-
heter och begränsningar. Lärares grundläggande intentioner om elevers optimala 
utveckling och inlärning kan antas var likartade överallt, i alla typer av skolor. 
Det som skiljer de olika kontexterna åt är möjligheterna att uppnå de goda inten-
tionerna i praktiken. De intervjuade byskollärarna betonade framför allt möjlig-
heten att se och följa den enskilde eleven, de pedagogiska och kulturella utveck-
lingsmöjligheterna, samt handlingsutrymmet i de små skolorna. Genom meta-
analyser av datamaterialet har teoretiska tolkningsmodeller skapats som kan 
gynna förståelsen av lärares arbete och hur det är att arbeta i små sammanhang 
(se närhetens och litenhetens spänningsfält, avsnitt 8.1.1 och 8.1.2). Då man 
studerar det lilla möter man stora frågor med både kulturell och existentiell inne-
börd.  
Utgående från avhandlingens resultat som helhet har tolkningsmodeller skapats 
av hur pedagogik, kultur och struktur samverkar inom utbildning. Läraren, 
eleven och ekonomin är huvudaktörer i den samverkan mellan pedagogiken, kul-
turen och strukturen som synliggörs i byskolan (jfr 8.2.1). I skärningen mellan 
dessa aktualiseras frågor om relationer och mål, om kvalitet, samt om resurser. 
Konklusionen är att hur pedagogiken, kulturen och strukturen samverkar påver-
kar både lärares och elevers handlingsutrymme och upplevelse av mening.  
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Forskningsresultatens värde och möjliga nya forskningsvägar 
En diskussion om värdet hos kvalitativa forskningsresultat måste utgå från andra 
bedömningar och begrepp än motsvarande diskussion inom kvantitativt inriktade 
studier. Med utgångspunkt i Alvessons och Sköldbergs (1994, 35–41) fram-
ställning om det s.k. trilaterala sanningsbegreppet, där värdet av forsknings-
resultat kan mätas utgående från sanningskriterier som korrespondens, applika-
tion (användbarhet) och djupare mening, diskuterar jag här avhandlingens inne-
håll. Det förstnämnda, forskningsresultatens korrespondens, åsyftar motsvarig-
het i det som kan kallas en yttre verklighet. Korrespondensen sammanhänger 
med vilken grupp resultaten kan eller inte kan anses representera, samt i vilken 
grad motsvarigheten finns. Som framkommit i avhandlingen riskerar stereotypa 
uppfattningar om grupper som helhet ofta att vara fel (Hinton 2003; Lippmann 
1966, jfr 2.1.1 och 5.2.3). Samma risk finns i mitt arbete, ifall jag antar att alla 
byskolor är likadana och att samtliga egenskaper som jag identifierat i byskol-
lärares pedagogiska tänkande och handlande automatiskt kan tillskrivas alla by-
skollärare, eller att de teman jag identifierat i en lokal samhällsdebatt skulle gälla 
alla lokalsamhällen. En sådan generalisering skulle också i sig stå i opposition 
till den grundsyn jag försökt skriva fram i mitt arbete, enligt vilken varje skola 
och varje lärares arbete måste förstås kontextuellt. Att denna avhandlings resul-
tat, trots ovannämnda risk för förenkling, ändå kan antas ha ett korrespondens-
värde, bygger på att resultaten på många sätt harmonierar med andra forskares 
resultat och teoretiska perspektiv. Grunden för kunskapsbygget är hermeneuti-
kens och den abduktiva forskningsgångens pendling mellan del och helhet och 
mellan ny förståelse och tidigare referensramar.127  
Den pragmatiska synvinkeln på forskningsresultatens värde åsyftar användbar-
het (applikation). Genom att lärarnas tysta kunskap medvetandegjorts och 
uttryckts i ord vid intervjutillfället och systematiserats i studien har en värde-
grund och professionell kunskapsbas avtäckts och konstruerats som möjligen 
kan fungera som utgångspunkt för fortsatt reflektion och analys, både ifråga om 
korrespondens och tillämpning i skolverkligheten och som utgångspunkt för 
fortsatt forskning. Som nämnts (3.3.1) finns det svårigheter i att jämföra forsk-
ningsresultat om skolstorlek från olika studier, eftersom avgränsningarna av vad 
som är stort eller litet varierar beroende på nationell kontext, men också bero-
ende på skolstadium. Förhoppningen är att studien kan inspirera till fortsatt ana-
lys av hur skolors strukturer påverkar lärares pedagogiska tänkande och hand-
lande i olika skolstadier, samt skolors kulturer och elevers lärande och växande. 
Den tredje sidan av sanningsbegreppet innefattar sanning som en djupare mening 
än den första anblicken ger vid handen. Man frågar efter vad något betyder, 

                                                      
127 En första utvärdering av resultaten har därtill skett genom att samtliga lärar-
informanter har läst forskarens systematisering och tolkning av byskollärares pedago-
giska tänkande och handlande (kapitel 6) samt individuella urklipp ur helheten, och 
bekräftat tolkningarnas rimlighet. 
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d.v.s. innebörden, utan att direkt sträva efter korrespondens eller användbarhet. 
Teorin kan ändå vara representativ och applicerbar. Denna avhandlings resultat 
kan kanske tillskrivas en betydelse i en kulturell mening, en betydelse som över-
skrider de enskilda lärarna och skolorna, genom att de teoretiserade resultaten 
kan betraktas som tolkningar på en hermeneutisk grundval, där meningsbetydel-
sen innehåller element som med variation sannolikt kan identifieras och igen-
kännas i en större kontext än enbart inom undersökningsgruppen, nämligen i en 
kulturell kontext. Frågan som inställer sig är vilken denna kulturella kontext är. 
Den kulturella kontexten är enligt min mening en fråga om identifikation – vem 
kan identifiera sig med forskningens kontext och innehåll? Med detta åsyftar jag 
det existentiella djup som en hermeneutisk och narrativ forskning i bästa fall kan 
nå, så att den blir användbar, eller ”generaliserbar”, i en vidare mening än den 
ursprungliga, genom att den möter allmänmänskliga frågeställningar.  
Förutom dessa tre sidor av sanningsbegreppet, finns sanningsaspekten som 
koherens. Eller som hermeneutiker uttrycker det: det ska finnas en harmoni mel-
lan förståelsens och tolkningens delar och helhet. Denna koherens får ändå inte 
inkräkta på det ursprungliga datamaterialet eller framtvingas för att få en komp-
lex verklighet att framstå som ordnad och systematisk (jfr Ödman 1979; 2004). 
Avhandlingen har vuxit fram i en cirkelrörelse, där tidigare förståelse öppnat för 
ny förståelse och teoriförankrad reflektion, samtidigt som giltigheten i den nya 
förståelsen utvärderats genom en reflexiv återgång till de empirinära texterna. 
Att autentiska röster fått stort utrymme är ägnat att gynna både utvärdering av 
koherens, autenticitet och tolkningarnas giltighet samt möjliggöra för läsaren att 
själv skapa en egen tolkning. 
Det finns därtill olika synsätt på om det är forskaren som ska argumentera för en 
kvalitativ forsknings giltighet och nytta, eller om det är den fortsatta forsk-
ningens empiriska och teoretiska analyser och praktikens tillämpningar som ska 
utvärdera resultaten (jfr Kvale 1997; Thagaard 1998). Mitt synsätt är att forsk-
ningsarbetets slutliga värde ligger i de nya frågor, forskningsvägar och tillämp-
ningar som avhandlingen möjligen kan skapa. Tiden visar vad som håller att 
bygga vidare från. 
Jag vill här ge något förslag på fortsatt forskning och analys. Som nämnts indi-
kerar avhandlingen att en skolas betydelse behöver värderas lokalt och kon-
textuellt, samt att det finns kulturella värden och kunskap som inte automatiskt 
är flyttbar. Ändå är det av intresse att undersöka vilka av de kvalitéer som lärare 
och bybor beskriver som kan skapas också i andra sammanhang. Som utgångs-
punkt för fortsatt forskning finns därför frågan vad småskalighetens fenomeno-
logiska betydelse är i undervisningssammanhang. Finns det kvalitéer i de små 
skolorna som är överförbara till andra sammanhang eller är litenheten ifråga om 
byskolan sammankopplad med andra faktorer som är rent lokala och således inte 
direkt överförbara? Redan i dag försöker man skapa små enheter inuti de stora 
för att tillvarata något av den potential som sedan länge funnits som en naturlig 
ingrediens i de små skolorna (Kalaoja 2001). Också frågan om litenhetens 
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begränsningar är intressant. Hur kan begränsningarna överbryggas? Lärarna i 
denna studie ger flera exempel på detta, de beskriver hur samverkan och kolle-
gialitet kan växa fram trots geografiska avstånd och de beskriver teamarbetet 
över professionsgränser som en hörnsten i arbetet. Lärarna ser pedagogiska och 
sociala möjligheter i samarbetet med samhället och i samarbetet mellan hem och 
skola. Stödnätverk ger en styrka i arbetet, samtidigt som brister i stödnätverket 
skapar svårigheter. Att litenheten medför begränsningar som måste överbryggas 
genom att ”skolans väggar utvidgas”, gör att byskolan i stället får nya starka 
sidor. Kan dessa inmutningar av pedagogisk kunskap ges vidare till andra typer 
av skolor, eller är det så att de pedagogiska principerna om meningsfullt lärande 
genom holistiskt tänkande, elevbemyndigande och delaktighet, samt förankring i 
hembygd och natur är beroende av litenheten för att kunna praktiseras? De 
intervjuade lärarna, men också debattmaterialet, har därtill synliggjort hur goda 
relationer i skolan värdesätts. I ett fortsatt forskningsarbete skulle därför också 
en interaktionellt inriktad forskning och videoanalys kunna vara av intresse för 
att studera relationers karaktär och betydelse och framför allt för att tydliggöra 
barnens röster (se t.ex. Pramling Samuelsson & Lindahl 1999; Slotte-Lüttge 
2005). Avhandlingens tolkningsmodeller om arbetets innebörd möjliggör även 
en djupare förståelse av närhetens och litenhetens spänningsfält. Det kunde vara 
intressant att undersöka dessa tolkningars korrespondensvärde och användbarhet 
både i varierande skolkontexter och i andra sammanhang. Kanske de spännings-
fält och balansspektra som identifierats i den lilla byskolans kontext är giltiga 
även för att beskriva lärararbetet generellt samt andra miljöer av samverkan, där 
det centrala är att finna en rätt balans mellan utveckling och stagnation, respek-
tive engagemang och vila? Här finns möjligheter för fortsatt forskning. 

Slutord 
Frågor om strukturella förändringar som berör skolnätets täthet, skolors plats, 
form och elevantal, samt även frågor om klasstorlek i alla typer av skolor, har 
alla en koppling till frågor om värderingar. Diskussionen om utbildningens för-
utsättningar och möjligheter behöver ställas i relation till vilket synsätt man har 
på individens utveckling och vilken kunskap och kompetens som anses värdefull 
både i nuet och i framtiden.  
Uppfattningen om vad som är en god skola är färgad av såväl kulturtillhörighet 
som av människors egna upplevelser av skoltiden. En ibland framkommande 
polarisering ifråga om skolstorlek – att enbart små skolor är goda eller att enbart 
stora skolor är goda – kan även knytas an till en mänsklig egenskap: man vill 
gärna finna ett slutgiltigt och entydigt svar. Men det finns inte ett svar. 

För sina olika ändamål behöver människan många olika strukturer, både små och 
stora, en del exklusiva och andra omfattande. /.../ Idag lider vi av en nästan universell 
tillbedjan av gigantismen. Det är därför nödvändigt att envist hävda litenhetens för-
delar – där detta är tillämpligt. (Om det fanns en förhärskande tillbedjan av litenhe-
ten, utan hänsyn till föremål eller syfte, skulle man bli tvungen att försöka öva infly-
tande i motsats riktning.) (Schumacher 1973, 55) 
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Det behövs olika typer av skolor. Hylland Eriksen (2004) anför att de mänskliga 
rättigheterna är tecken för att människor har rätt att vara olika ifråga om språk, 
ursprung och religion. På ett liknande sätt kan det lokala engagemanget för de 
små byskolorna förstås som en kamp för att skolor, liksom människor: vuxna 
och barn, ska ha rätt att vara olika. Kulturen behöver inrymma både likhet och 
olikhet. Att majoriteten av barnen går i medelstora eller stora skolor, och att de 
lärare som arbetar i små skolor är en minskande del av det totala antalet lärare, 
medför att byskolan blivit en minoritetsfråga. En minoritetstillhörighet kan i sig 
leda till att man får en tydligare identitet än en majoritetstillhörighet ger. Vi-
känslan blir särskilt tydlig i förhållande till något yttre hot. Den kulturella och 
tidigare omedvetna förståelsen kan förliknas vid att en fisk förstår vattnets bety-
delse först då den tas upp ur vattnet (jfr Hylland Eriksen 2004). Byskolans 
hotade existens har medfört att både lokalsamhällen och lärare reflekterat kring 
den lilla byskolans värde och innebörd, samtidigt som de dominerande berättel-
serna gett olika skäl för att denna skoltyp inte längre ska finnas i det finländska 
samhället. Dessa olika röster har jag i denna avhandling dokumenterat, analyse-
rat och försökt förstå.  
Förhoppningen är att avhandlingen kan bidra till en långsiktig diskussion om 
mål och mening inom utbildningen. Hur framtiden ser ut för de små byskolorna 
beror av såväl politiska linjedragningar, som befolkningsutveckling och flytt-
ningsströmmar. Den grundläggande frågan är dock – finns det utrymme för små 
skolor i den finländska utbildningen? För att kunna avgöra frågor om resurs-
fördelning behöver man kunna se vad som främjas eller hämmas av en institu-
tion eller verksamhet (jfr Nussbaum 2000). En konklusion är att fastän de små 
byskolorna betraktats som dyra skolor behöver inte det betyda att dessa skolor i 
ett långsiktigt och totalekonomiskt hänseende är för dyra skolor då man ser till 
litenhetens pedagogiska, kulturella och strukturella möjligheter. Byskolan repre-
senterar en mångsidig kvalitet, vilken beskrivits som en pedagogisk kvalitet med 
utrymme för den enskilde eleven att växa balanserat och holistiskt, en kulturell 
kvalitet omfattande både individuell och lokal livskvalitet, samt en strukturell 
kvalitet som innebär ett samhällsekonomiskt helhetstänkande. I filosofisk 
mening kan frågan om skolans form och funktion överföras till frågan om hur-
dant samhälle vi vill ha och vilken skolans roll är i det samhällsbygget. – Det 
finns dock inga färdiga svar, utan bakom varje synbart svar öppnar sig en ny 
fråga.  
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Summary 

The title of the thesis is: Understanding the great in the small. Pedagogy, culture 
and structure of the village school.  
 
Aim of the study 
Within small contexts big issues arise in terms of pedagogy, culture and 
structure as well as about the interaction between them. By analyzing teacher 
interviews, school closure debates, education policy documents and through 
theoretically grounded reflections, a deeper understanding is sought about 
teachers’ work and pedagogical thinking, as well as about the purpose of the 
school in society.  
The aim of the study is to deeply and multi-dimensionally analyze the 
pedagogical, cultural and structural meaning and conditions of the village school 
in the midst of a process of change within Finnish education, by analyzing 
teacher narratives about teacher work in village schools, and contrasting these 
narratives in a societal context. The secondary aims of the study include 
identifying the core of village school teachers’ pedagogical thinking and 
practical knowledge, analyzing how they describe the contextual possibilities of 
realizing their pedagogical purposes and intentions in the small school context, 
as well as understanding and interpreting the cultural and social contexts on a 
micro and macro level.  
The intention of the research can be summarized in the following research 
questions: (1) what is a village school context, and (2) what is the meaning of 
teachers’ work in a village school and in village school contexts? The 
dissertation is constructed according to a hermeneutical and narrative approach, 
where the parts are related to the whole, and vice versa. Understanding develops 
as an abductive process, shifting between theory and empirical data, proximity 
and distance, and more superficial and deeper levels of understanding. 
 
The background and methodological principles of the study 
The dissertation begins with a description of why there is an interest in 
researching small schools and a presentation of the historic and societal context 
of small schools in Finland, where hundreds of them have been closed or 
consolidated during the last decade due to demographic changes as well as 
political decisions (see, e.g. Kumpulainen 2005; Kumpulainen & Saari 2006). 
Previous research shows that there is a difference between how changes are 
interpreted and perceived on a macro and micro level. Processes of change are 
affected by complex mechanisms, but the perspective of the micro level is often 
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neglected in research about the implementation of change (Benveniste & 
McEwan 2000). As McLaughlin (1987, 174) indicates, “change ultimately is a 
problem of the smallest unit”. Small village schools can be regarded as the 
“smallest units” in the Finnish school system, units that might disappear if 
school closures continue at the current rate. The small village schools have 
special structural features, such as few teachers, a small number of pupils, and 
multi-grade classes. Their educational quality and raison d’être have been the 
subject of intensive media debate in Finland. My curiosity was aroused to find 
out why village school teachers, in spite of insecurity, still keep on working in 
small schools threatened with closure, and why the local inhabitants defend the 
existence of these small schools so vigorously. This underlying question 
becomes a motivating force in the research and has driven me to search for an 
understanding of what could be called “the village school story”.  
The study furthermore aims to analyze and understand the village school 
phenomenon in a multidimensional way. The concept of “understanding” is used 
to convey a deeper hermeneutic dimension, which can be described as a 
continuous interpretive process. Trying to understand is trying to seek meanings 
and the significance of something (cf. Ödman 1979; Gadamer 1995; Ricoeur 
1988). The cultural meaning of the village school is analyzed based on how the 
school is constructed culturally through stories. Stories and narratives can be 
seen as the core of human existence (Bruner 1987; 2002). The meaning of a 
physical object is to be found in our reaction to it (Mead 1934/1976; M. von 
Wright 2000). That is why you have to go to individuals in order to understand 
the meaning of something and how changes are encountered on a micro level 
(cf. McLaughlin 1987). In the study, the village school is analyzed from a 
cultural perspective, both as a local and a cultural community (Gemeinschaft) 
and as values of a larger cultural and societal context (Gesellschaft; Tönnies 
1889/1963; cf. Hylland Eriksen 2000; Hyyppä 2002). Culture is described and 
interpreted as patterns of thought and practices (cf. Cole 1998; D'Andrade 1992; 
Hofstede 1991; Lippmann 1922/1966). Values are seen as the core of culture 
(Hofstede 1991). Narrative research strives to catch “cultural multi-vocality” 
(Bruner 2002, 32).  
In this dissertation, the people who carry the village school story on the local or 
micro level are firstly teachers in the small schools. Focusing on the voices of 
the teachers is motivated by the fact that the teachers constitute the principal 
embodiments of the pedagogy and culture of the school (Arfwedson & Lundman 
1984; Berg 1991). Through in-depth interviews with twelve Swedish-speaking 
teachers working in small village schools with less than 30 pupils128, the tacit 

                                                      
128 The village schools consisted of classes 1–6 (i.e. ages 7–12), in some schools also 
pre-school (for 6-year-olds). Out of the twelve teachers interviewed, five worked in one-
teacher schools and seven in two-teacher schools. The smallest school I visited had six 
pupils and the largest 29. The schools had varying amounts of supportive resources in 
the form of part-time teachers. The school cook was an important adult and co-educator. 
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knowledge of the teachers is made visible (cf. Polanyi 1978). By listening to the 
teachers’ voices, an understanding can be reached about what teachers value in 
their work and in their relationships with the pupils; in other words, an 
understanding of the teachers’ pedagogical intentions and purposes, as well as of 
their sense of meaning (cf. Fullan & Hargreaves 1996). The individual narratives 
of the interviewed teachers can be seen as variations in a larger narrative 
supplied by our culture, at the same time as each teacher’s experience and story 
is unique (cf. Gudmundsdottir 2001, 232). The different stories enrich each other 
(Bruner 1987). Metaphorically, the teachers’ stories create a map of the cultural 
and pedagogical landscape of small rural schools. By listening to the teacher 
narratives, knowledge can additionally be obtained about larger processes and 
about society as a whole (Heikkinen & Syrjälä 2002; Goodson 1996).  
Secondly, the village school story is carried by the local society surrounding it. 
The voices of the village are captured by an analytical reading of debate material 
from a Finnish municipality with town status, where many schools in the rural 
parts were threatened with closure or consolidation. In order to uncover the 
cultural construction and meaning of the village school, newspaper comments 
and articles, local policy documents and school consolidation plans are analyzed. 
Furthermore, the material is complemented by newspaper comments and articles 
from other regions.  
The notion of structure is interpreted based on how education is arranged and 
constructed, due to cultural values. The stories of the present need to be 
interpreted in both a larger societal context, as well as in a historical framework 
(Arfwedson 1994; Goodson 1996; Ödman 1998b). The village school story is 
thus, thirdly, sought in the grand narratives of society (macro level) (cf. Boje 
2001; Frønes 2001). The village school story is built both on historically based 
values in former educational strategies and contemporary national policy 
documents (legislation, curriculum and national educational strategies). The 
intention of widening the focus, from the teachers’ narratives about the village 
school to the overall stories of society, is to discover and articulate tensions 
within the societal process. These become apparent as the different environments 
are juxtaposed, but they risk remaining invisible if the focus is on one level 
exclusively.  
The research approach indicates that a researcher is a subject, whose pre-
understanding should be made visible and analyzed. The subjective under-
standing of what it means to be a teacher and pupil can be perceived as a 
limitation, but can also be turned into an advantage if made apparent. Therefore, 
the experience of the researcher is analyzed and made explicit in the appendices. 
The aim is a fusion of horizons in a hermeneutical sense (cf. Alvesson & 

                                                                                                                                   
The teachers were classroom or folk school teachers and their working experience varied 
between 6 to 30 years. 
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Sköldberg 1994; Arfwedson 1998; Ellis & Bochner 2000; Gadamer 1995; 
Ödman 1979; cf. Chapter 5). The role of the researcher can firstly be described 
as a narrative finder and secondly as a narrative constructor (cf. Kvale 1997; 
Polkinghorne 1995). 
 
Growing understanding and interpretation 
The empirical material and the thoughts and questions it gives rise to are 
integrated into my search for a theoretical foundation on which to build under-
standing – and the dissertation is built on a dialectic process (cf. Elbaz 1992, 
425).  
The theoretical framework implies that teachers’ pedagogical thinking and 
practical knowledge is developed in interaction with their working contexts 
(Elbaz 1981, 1983; Connelly & Clandinin 1999; Goodson 1996). Professional 
identity is also developed in concordance with the environment and is connected 
to personal and professional values, which can, however, vary over time (Day, 
Eliot & Kington 2005; Fessler 1995; Kelchtermans & Vandenberghe 1994; 
Kelchtermans 2005). Educational commitment and caring are part of the ethical 
and moral dimensions of teacher work (Fullan & Hargreaves 1996; O’Connor 
2008; Noddings 2001). A caring teacher is someone who is continuously able to 
create trustful educational relationships. The setting, however, makes it more, or 
less, likely for the teacher to manage to create such trustful relationships 
(Noddings 2001). Teachers need to consciously explore the possibilities and 
limitations of the outer and inner structures and frames of the work setting, i.e. 
explore what could be called freedom of action in the school context (Berg 1981, 
1986, 1991; Rørvik 1991; cf. chapter 2).  
Development and learning is regarded as something that takes place within a 
context and which has an interpersonal dimension (Bronfenbrenner 1979; Bruner 
2002; Cole 1998; Vygotsky 1978; M. von Wright 2000). Three approaches are 
explored: the cultural-psychological, the ecological and the relational perspec-
tives. Based on Dewey (1997), Bruner (2002) and Antonovsky (1995), among 
others, I discuss the prerequisites for the school functioning as a place for 
balanced growth and meaningfulness in the child’s present (not only for the 
future needs). Previous research is analyzed in order to understand how the 
different structures of education affect school culture and pedagogy. Several 
researchers (e.g. Galton 1998; Kvalsund 2004a; cf. Cole 1998) question the 
possibilities of standardized tests to identify differences in pupils’ development 
and learning, considering differences in school size or grouping. They imply that 
the differences are to be found by analyzing more complex phenomena like 
school culture, cultural models and relational patterns. The presumption is that 
the structures of schools interfere with school cultures and thereby also with 
teaching and informal learning, e.g. self-esteem and relationships. In the long 
term, this may have implications in terms of what values and competence the 
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school transmits, which subsequently can influence society as a whole 
(Kvalsund 2000; 2004a; cf. Bruner 2002). The school should promote balanced 
and holistic development, but knowledge-based tests do not succeed in 
demonstrating the personal development of individual pupils from one year to 
another (cf. Brunell 2002, 8; cf. Chapter 3). 
Through a literary study of the societal and historic context of the village school 
in Finland (Chapter 4), it emerges that the ideal of equality and general 
education form the fundamental values behind the existence of the village 
school. These values can be traced back to the main 19th century developments 
in the educational system, and to Comenius’ idea of each well-organized society, 
whether in a town or a village, having its own school. The historical background 
comprises conflicts about what the purpose of the school should be and how 
education should be structured and arranged (Ahonen 2003; Brunell 2002; 
Suortti 2003; Comenius 1632/Kroksmark 1989). Since the 1990s there have 
been differing opinions about how to define quality and efficiency in education 
(Ahonen 2003; Nikki 1993; Oravakangas 2005; Uusikylä 2003; 2004; Simola 
2002). Aiming for efficiency through cutting back personal resources has the 
most damaging effects on the development of the pupils, as learning and 
teaching are interactive activities (Somersalo 2002). Structural changes in 
education can, according to Hofstede´s (1991) ideas, be regarded as “hard” 
changes that have a concealed effect on the “soft”, i.e. on school culture. Prior to 
consolidating organizations, a cultural analysis is required in order to evaluate 
how suitable the strategies of change are for the culture in question.  This could 
also be important within a school context. The lack of an overall perspective can 
lead to changes that stress structure rather than content (cf. Thavenius 2004). 
The analysis of the empirical material begins by specifying the research 
questions, building on the meeting between the theoretical and empirical 
material. The empirical focus is on the teacher interviews. Research question 
two (2) about the meaning of teacher work in a village school and within the 
context of the village school is specified in three subordinate questions: What 
does the teacher want to achieve? What does it mean to be a teacher? What 
sustains the teacher? The questions are interwoven and apply to both more 
superficial and deeper levels of understanding. By using these questions, an 
understanding is sought with respect to teachers’ pedagogical thinking and 
practice, and the pedagogical, cultural and structural conditions of small schools. 
Furthermore, an existential understanding is sought considering the conditions of 
littleness and small-scaledness (Chapters 6 and 8).  
In analysis of the village school teachers’ narratives, it emerges that the teachers’ 
pedagogical thinking and practice are interwoven and influenced by the 
contextual conditions (possibilities and limitations), as well as by the personal 
characteristics of the teacher. In the descriptions of their pedagogical purposes 
and intentions, the teachers interweave the contextual possibilities they 
experience themselves with having to realize the intentions in practice. There is 
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an existential paradox in the fact that what the teacher wants to achieve, i.e. give 
to the pupils, also seems to sustain the teacher and provide strength in his or her 
work. It becomes apparent that the pedagogical thinking of the village school 
teacher is characterized by the overall aims of seeing each child‘s development 
and well-being holistically, recognizing each child’s uniqueness, following and 
waiting for the child’s progress, initiating and motivating meaningful learning, 
and giving a good basis for the rest of the children’s lives. The teachers realize 
their pedagogical intentions of meaningful learning through their principles of 
holistic thinking, pupil empowerment and participation, and through connecting 
to the local culture and nature. There is harmony between the teachers’ 
expressed pedagogical purposes and the practical possibilities to realize them 
within the village school context. The structure of the village school makes it 
possible for the teachers to see the children as individuals and to follow the 
development of the child during an extended amount of time (cf. Bell & 
Sigsworth 1987).   
The teachers in the study express good work-related wellbeing and stress the 
pedagogical and cultural possibilities of development rather than limitations. 
Their wellbeing is related to the meaningfulness of the work, the school context 
and the physical environment. The work is characterized by freedom and 
responsibility. The importance of good relations is stressed. The professional 
culture of the village school teacher is characterized by co-operation and 
collegiality in spite of geographic isolation. The culture of the village school as a 
whole is built on teamwork, where the entire staff of the school, school cook, 
part-time teachers, etc., are involved and are important co-educators. The village 
school forms an educational and cultural environment created in close 
relationship between the school and the village, a relationship comparable to 
symbiosis. The village is a resource for the school and vice versa. The fact that 
the school is small and located close to the pupils’ homes, promotes the 
possibility of proximal and informal relations that can encourage the children’s 
development (cf. Bronfenbrenner 1979; Bronfenbrenner & Morris 1998). 
The study of the village school as the smallest unit of the educational system 
brings knowledge about what is important in pedagogical relationships and in 
school communities. Studying small contexts provides knowledge about the 
larger issues of how to promote meaningful learning and holistic development of 
children. Bruner (2002) is looking for schools representing countercultures and 
promoting cultural mutuality, participation and identity through a balance 
between the individual and the collective, and the small and larger society. What 
the village school teachers articulate as being important in their work and what 
they wish the pupils would carry with them from the village school into their 
future lives, involves roots and wings, relatedness and autonomy, in coexistence. 
The culture and education in the small village school comprises both the optimal 
development of the individual and social participation (cf. Rothbaum & 
Tromsdorff 2007; Tamis-LeMonda et al. 2008). The village school can become a 
community of diversity, promoting co-operation over age boundaries and 
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involving the traditions and competences of the local society (cf. Bruner 2002; 
Solstad 2003). The outlines of a theory of pedagogy, culture and structure in co-
operation is presented, and a figure, in the symbolic form of a candle, sums up 
the pedagogical thinking of the village school teachers (Figure 2). The candle 
can be regarded as a root metaphor for the village school and the work of village 
school teachers.129  In the figure, the heart, or wick, of the candle represents the 
line going from the home to the optimal development of the pupil. The candle is 
held by a stand, representing the teachers’ pedagogical aims (see above). 
Through co-operation, fostering and the connection to the school environment, 
the surrounding social environment, the culture, history, place, and nature, 
possibilities are created for the pupil’s sense of belonging (or roots). Individual 
growth (or wings) is promoted by the teachers’ possibilities to think and arrange 
the teaching holistically and to create conditions for meaningful learning. The 
pupil experiences school as something meaningful and learning as joyful, when 
teaching meets his or her individual needs and actual level. The smallness of the 
school enables continuity and a closer familiarity with the pupils.  
Based on the teacher interviews and theoretical analysis, several assumptions 
can be made: the fact that pupils of different ages are taught in the same group, 
that the total number of pupils is small, that the physical school environment is 
varied and close to nature, that the co-operation between home and school is 
well-functioning and informal, and that the school and village are characterized 
by symbiosis, can promote a sense of community and freedom, a sound identity 
and self-esteem, tolerance, openness, uniqueness, creativity, thoughtfulness, 
responsibility, willingness to learn, courage to take on challenges of learning, 
empowerment and a sense of meaning and relatedness (cf. Bell & Sigsworth 
1987; Bronfenbrenner 1979; Dewey 1997; Korpinen 1998a; Kvalsund 2000; 
2004a; Noddings 2001; Reeves 2008; Sigsworth 1992). At the same time, the 
teacher plays the key role in enabling this process. Both pupils, teachers and also 
others within the school context are fostered into and are mediators of the culture 
of the small school, which previous research describes as a school culture of its 
own (Bell & Sigsworth 1987; Kalaoja 1988b; Kalaoja & Pietarinen 2001; 
Kimonen & Nevalainen 2005; Vulliamy, Kimonen, Nevalainen & Webb 1997). 
Furthermore, a unique teaching culture is created in mutual co-operation 
between pupils and teachers. The pupils also educate each other and mediate 
cultural models. The culture is affected both by the change residing in the age 
mixture and by the continuity residing in the smallness of the school (cf. 
Vinterek 2003). A basic supposition emerging from the balancing between 
theory and empirics, is that the village school as a school system functions 
according to specific conditions that affect the practice in school, and thereby 
indirectly affect both teaching and fostering, i.e. education. The structure of 

                                                      
129 In the Finnish historical context the folk school teacher has been called “kansan 
kynttilä”, i.e. the candle of/for the people. One of the interviewed teachers also refers to 
the village school as “the last light in the village”. 
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education, considering the location of the school, the size of the school, size of 
the classes and the age mixture are all co-dependent with the possibilities of 
pedagogy and influence the culture of the school and its cultural models.  
As stated, previous research describes the village school as its own school 
culture. This study additionally indicates that a village school teacher can be 
described as possessing his or her own professional culture, professional identity 
and professionalism. The professionalism of the village school teacher includes 
practical knowledge, striving for a pedagogical balance between planning, 
structuring and organizing work in the multi-grade classroom on the one hand, 
and spontaneity, flexibility and student empowerment on the other. Small-
scaledness, i.e. smallness, and the teamwork of the staff promotes flexibility, but 
structure in the form of planning and organization seems to be a prerequisite for 
a functioning pedagogical freedom and flexibility in practice. Professionalism 
includes the ability to balance between creating confidence in the pupils and 
equally offering challenges within the zone of proximal development (cf. 
Vygotsky 1978; cf. also Lauriala 1995).  To create an optimal space of 
development for growing, learning and development entails finding the 
educational balance and possibility for each pupil, which metaphorically can be 
de-scribed as finding the perfect balance between “holding someone by the 
hand” and “letting them walk on their own”, i.e. between guidance and 
accompaniment on the one hand, and encouraging independence, personal 
activity and responsibility on the other. 
Professionalism, furthermore, includes a professional identity and connection 
with the context of the village school, at the same time as the teacher finds ways 
of creating a culture of co-operation and expanding both the educational, social 
and cultural space of the school, as well as his or her own professional 
knowledge and the pupil’s symbolic room of knowledge. The professionalism of 
village school teachers comprises an ability to reflect upon and explore the 
pedagogical freedom of action within the school. The village school teacher 
needs to develop a cultural sensibility in meeting with the individual pupil and 
the local community. Teachers finding a balance between the demands/aims of 
the work and the personal, professional and structural resources is the key to 
managing at work in the long-term. The village school teacher depends on 
informal support from the locals, but also on formal networks of support. An 
ethical attitude to their task and in their relationships promotes the teachers’ 
professional development and provides lasting sustainability in their work.  
The fact that the same teacher is responsible for the pupils for a long time period 
and that there are only a few teachers in the village school produces a situation 
of vulnerability. It is a paradox that this vulnerability can turn into the strength 
of the village school. Kelchtermans (2005) maintains that vulnerability in 
teaching is a structural condition in educational relationships in general. 
Vulnerability is even necessary and desirable in pedagogical relationships. “The 
condition of vulnerability is at the same time that which constitutes the very 
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possibility for the ‘pedagogical’ to happen in the interpersonal relationship 
between teachers and pupils” says Kelchtermans (2005, 999). To get to observe 
and follow the development of pupils during a long time period creates meaning 
in the work (cf. Lortie 1975). The teacher narratives illustrate that the balance 
within a good pedagogical relationship includes a continuum between 
pedagogical confidence and challenge, closeness and distance, familiarity and 
professionalism, authenticity and integrity, and the teacher as a person and the 
teacher in a role. 
Through a meta-analysis of the narratives of the village school teachers, it is 
clear that teacher work also implies a balance within what I call a social and 
cultural sphere of tension. Within these spheres, the teacher needs to find his or 
her own personal and professional equilibrium, which can vary over time and in 
relation to the working conditions. Through a deeper interpretation of the teacher 
narratives, two theoretical models are created to illustrate what working in a 
village school and in a village school context means, i.e. a balance within the 
sphere of tension of closeness and that of smallness (Figures 3 and 4). Although 
all the interviewed teachers express good work-related well-being, the narratives 
still illustrate the implicit meanings of the working reality and enable 
explanations of both positive and negative working experiences.130  The models 
can be read and interpreted multi-dimensionally, so that each line in the figure 
connects different aspects of the social reality and of the working experience. In 
short, the work entails both freedom and responsibility, which can be both 
stimulating and/or exhausting. The teacher needs to find the right balance 
between commitment and rest, flexibility and structuring, and co-operation and 
isolation. Small (school/local) contexts are characterized by social and cultural 
closeness, where different sides of reality are balanced against each other like 
the scales of a balance. In this closeness there is an inbuilt sense of both security 
and vulnerability. The security and sense of solidarity are built on trust, which, if 
it is abused, may lead to distrust and control. Solidarity, security and trust 
promote teacher creativity, development and commitment, and make the teacher 
experience the freedom and responsibility of work as a predominantly 
stimulating challenge. The teachers interviewed can in the first hand be placed 
within this field (Appendix 10). If the opposite occurs and the context is 
characterized by distrust, control and insecure vulnerability, the freedom and 
responsibility become too arduous and create insecurity, leading to a need for 
rest and support. Otherwise there may be a risk of exhaustion.    
By mirroring the teachers’ stories in the cultural and structural context, different 
levels of understanding than those created by the teachers´ voices alone are 
constructed. By specifying the first research question (1), considering what the 
village school context is, the subordinate question arises of what characterizes 
the cultural and societal context of the village school. Based on the historic 
                                                      
130 In the Finnish context it has been claimed that rural areas have difficulties in getting 
teachers and getting them to remain in the small schools. 
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background of the village school and the empirical material, an image emerges 
whereby the overall cultural context of the village school is characterized by 
tensions and oppositions. A second subordinate question is therefore to find out 
which oppositions and spheres of tension can be identified (Chapters 7 and 8).  
Dimensions of the cultural meaning of the village school can be found in the 
debate material. The debate illustrates the double function of the village school 
as a mediator of education and of community life, i.e. pedagogy and culture. The 
village school symbolizes a sense of belonging, ownership and existence. It 
stretches from the past into the future, in the present. It symbolizes possibilities 
and hope for the future, and gives room for equality, life and basic security. 
Defending the village school and fighting for the continuity of the village school 
story can be interpreted as a struggle for local space, for a sense of community, 
security and coherence. The struggle is a defence of both local quality of life and 
of educational quality for the individual pupil. The defence of and identification 
with the village school, can furthermore be interpreted as a counter-movement in 
a globalized and changing world.   
Through analysis of the policy documents, the following aspects are examined: 
the aim of creating equality for individuals and areas; school transport as support 
for or hindrance to equal education; contradictions within and between 
efficiency and quality, and cost efficiency in a macro and micro perspective. The 
analysis brings out antinomies, i.e. ideals that are not mutually compatible (cf. 
Bruner 2002, 87). It seems as if there is an inbuilt conflict in the intentions of 
educational planning to reach both equality, cost efficiency and quality at the 
same time. Analyzing the small village school in relation to a larger societal 
context opens up questions of what quality means and what values should be 
guiding long-term educational planning. Quality is interpreted as both 
educational, cultural and structural quality, and connections between these. 
Educational quality entails space for the individual pupil to grow in a balanced 
and holistic way. Cultural quality contains both individual and local quality of 
life. Structural quality means sustainability from a comprehensive economic and 
societal perspective. 
According to the results of the dissertation as a whole, an interpretive systemic 
circle model is created of how pedagogy, culture and structure interact within the 
field of education or “school system” (Figure 5). The teacher, the pupil and 
economy can be said to play the main parts in the interaction of these three fields 
that are made visible in the village school. In the intersection between these, 
questions about relationships and aims, about quality and about resources, are 
brought to the fore. Within all of these fields, balance, tension, or conflict might 
arise. The innermost field of interplay between pedagogy, culture and structure 
in the school constitutes the actual freedom of action that teachers and pupils 
perceive. Building on this model, four scenarios are created illustrating different 
forms of imbalance, as well as three constructions of what the balance could 
imply. The model is also used as an analytical instrument in a conclusion of the 
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ten constructed meta-narratives about the village school and the village school 
context. These narratives go under the following headings: threatened 
foundations on a moving arena; the meaning of the countryside; constructive 
equality or destructive equality; a Finnish successful school under threat; the 
established may become alternative pedagogy; village schools as mediators of 
culture and cultural history; the long-term relationship between the people and 
the school; village schools as a brand; local empowerment, and being a village 
school teacher. The dissertation suggests that the village school context 
functions as a battle ground for values that concern both the past, the present, 
and the future.   
Understanding the great in the small contains both an educational, cultural, and 
structural meaning. The value of the research results are discussed according to 
the principles about truth as correspondence, as application and as a deeper 
meaning (cf. Alvesson & Sköldberg 1994; Chapter 9). Furthermore, there are 
criteria about the coherence and authenticity of the research. The study has been 
built up in a circular movement, where previous understanding has opened up 
for new understanding and theory-based reflection, at the same time as the new 
understanding has been evaluated through a reflective return to the empirical 
texts. These are given a lot of space in the dissertation to enable the reader to 
create his or her own interpretation. Hopefully, this study will reach the 
existential depth aimed at in hermeneutic and narrative research. The hope is that 
the results can inspire continued research and analysis, and reflection in the 
everyday life of the professional teacher, something that only time will tell. In 
terms of the smallness, large questions are brought up. Or as one of the teachers 
in the study expressed it: “The essence of being a teacher is really a multi-
dimensional room”. 
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Bilaga 1 A. Det personliga elevperspektivet 
En forskare bär med sig sina egna erfarenheter in i ett forskningsprojekt. Mitt 
möte med forskningsuppgiften ledde till att den egna erfarenheten omtolkades 
och förtydligades, från att tidigare ha varit en implicit och omedveten förståelse. 
Mötet ger en ny förståelse av den egna bakgrunden, men också en ny förståelse 
för andra. Den egna horisonten är rörlig och pendlingen mellan olika perspektiv 
leder till en kontinuerlig omtolkning. 
Som barn skrev jag då och då ner mina tankar som dagboksanteckningar. Utifrån 
dessa och retrospektiva reflektioner har en autobiografisk artikel kallad ”Peri-
feribarnets skola” skrivits, vilken publicerats i en rapport vid Pedagogiska 
fakulteten (2007).131 Utgående från artikeln sammanfattas här centrala punkter i 
den egna förståelsen av vad det innebar att vara elev i enlärarskola i skärgården, 
samt frågor som den egna erfarenheten föder. Autentiska dagboksutdrag presen-
teras. 
 
I växelverkan mellan elevminnena och forskningsuppgiften skapas 
förståelse:  

- En förståelse av skolans dubbla funktion.  
- Betydelsen av skolköksan och övriga signifikanta andra.  
- Elevens tillhörighet till en grupp, till ”skolan” och ”skolbarnen”, fastän 

eleven var den enda i sin årskurs.  
- En pedagogisk flexibilitet ingick i lärarens kompetens (jfr dagboks-

utdrag 1). 
- Lärarens helhjärtade engagemang kompenserade det låga elevantalet. 

Att han ofta deltog i elevernas spel på rasterna var betydelsefullt. 
- Få elever innebar sårbarhet, men gjorde att alla behövdes (jfr dagboks-

utdrag 2).  
- Naturen och skolans omgivning inbjöd till kreativa lekar.  
- Traditionella lekar och spel förmedlades vidare från en generation barn 

till nästa genom att alla åldersgrupper lekte tillsammans.  
- Kontinuiteten i lärare–elevrelationen skapade trygghet, samtidigt som 

den ställde stora krav på lärarens mångsidiga kompetens och relations-
byggande.  

- Samarbetet med byn och andra nyckelpersoner, som t.ex. fritidsledare 
etc., var viktigt. 

                                                      
131 För en närmare redogörelse hänvisas till Karlberg-Granlund, G. (2007).  
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- Skolan överbryggade generationsklyftor. T.ex. julfesterna var betydelse-
fulla. Varje elev hade många uppgifter och roller.   

- Att ha en referenspunkt i form av en kamrat som bodde i staden var 
betydelsefullt.  

- Skolan var indragningshotad, men fick dispens (med bara fyra elever). 
Trenden vände och elevantalet ökade igen (jfr dagboksutdrag 3). 

 
Dagboksutdrag 1: 

ONSDAG DEN 4/1 

I dag är det Onsdag och vi har haft gymnastiki skolan. Vi bygde en kojja 
och lärarn var med och jälpte oss. Vi är sex elever i vår skola. I morron 
måsste jag ha med mig en tavla o. matsaker o. en Band stumpe till kojjan i 
morgon får vi ärrtsoppa till mat det är inte gott. (Elevens dagbok, utdrag 1, 
årskurs 2) 

Reflektion: Bygget skedde på lektionstid och också läraren byggde. Bygg-
projektet hade börjat på rasterna och läraren som såg elevernas entusiasm kunde 
ge dem möjlighet att bygga också på lektionen. Att bygget skedde på lektionstid, 
på gymnastiklektionen, illustrerar en pedagogisk flexibilitet som tillvaratar ele-
vernas initiativ. Att eleven berättade om projektet i sin dagbok visade att händel-
sen och lärarens aktivitet i elevernas byggprojekt betydde mycket för henne. 
Hon brukade nämligen skriva ner sina tankar bara sporadiskt, främst då det hade 
hänt något speciellt eller om något bekymrade henne. 
 
Dagboksutdrag 2: 

Torsdagen den 9/2 

Det var inte alls roligt i skolan första kvarten när vi var ute gick det nog 
bra men andra kvarrten så lekte dom men jag fick inte vara med. Och när 
jag kom hem så grelade bara [mitt syskon] och jag allting är på tok. 
(Elevens dagbok, utdrag 2, årskurs 2) 

Reflektioner: Eleven beskriver den första rasten (”kvarten”) i vi-form, men nästa 
rast i formen av ”dom” och jag”. De andra eleverna lekte, men hon fick inte vara 
med. Dagboken beskriver inte någon fortsättning av berättelsen om då ”det inte 
alls var roligt i skolan” och ”allting var på tok”. Det visar att saker och ting tro-
ligen hade ordnat upp sig nästa dag och återgått till det som i elevens livsvärld 
var det normala: att det var roligt i skolan och att det gick bra (eftersom eleven 
skrev dagbok bara vid speciella tillfällen eller om något bekymrade henne).  
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Dagboksutdrag 3: 

Måndag den 15 September 

Nu är jag på 5:te klassen. Jag läser några nya ämnen. De är: Historia, 
Engelska och medborgarfärdighet. Vi är bara 4 elever i skolan nu. Rätt 
lite. Eleverna är [elevernas namn och årskurs uppräknas]. Läraren heter 
[lärarens namn]. I handarbete är hans fru [fruns namn]. Nästa år börjar 
[mitt syskon] och [ett annat barn] i skolan, då blir det 6 elever. (Eleven 
betyder 11 på engelska, men man kan tro att det betyder eleven rätt och 
slätt.) (Elevens dagbok, utdrag 3, årskurs 5) 

Reflektion: I elevens erfarenhetsvärld ingick ingen tanke på att skolan skulle 
vara annorlunda eller speciell genom sin litenhet. Men hon reflekterade kring att 
elevantalet var ”rätt lite” och såg fram emot att fler elever skulle börja skolan. 
Som motvikt till att det var få kamrater i skolan hade eleven många brevvänner. 
Hon deltog också i barnläger och hobbyverksamhet som berörde större distrikt. 
 
Den egna erfarenheten aktualiserar frågor 

- Vad är en skola? 
- Vem definierar vad som är ”en riktig skola”?  
- Vad är centrum och periferi ur barnperspektiv?  
- Hur begränsar och möjliggör platsen livsberättelsens karaktär? 
- Hur påverkar en skolindragning eleven och bygden? 
- Vad betyder skolans geografiska tillgänglighet för ett barn? 
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Bilaga 1 B. Det personliga lärarperspektivet 
Den egna erfarenheten av att arbeta som byskollärare var inkörsporten till 
forskningsintresset och ”forskarvägen”. Inspirerad av bl.a. Heikkinen (2002b) 
skapade jag i inledningsskedet av forskningsprojektet och analysarbetet (år 
2003) en berättelse som illustrerar min väg från lärare till forskare, vilken pre-
senteras här.  
Följande beskrivning är ägnad att tydliggöra forskarens bakgrund. Jag använder 
en bild som hjälp (figur 1B-1). I vägen från lärare till forskare kan betydelsefulla 
bakgrundskomponenter urskiljas. Komponenterna utgörs av för forsknings-
projektet betydelsefulla faser i det ”personliga livsprojektet” med fokus på 
lärarperspektivet. Bilden illustrerar min personliga väg från praktiker och lärare 
till ett mer distanserat förhållande till praktiken och en identifikation med 
forskarrollen. Att synliggöra lärarerfarenheten är viktigt med tanke på mitt möte 
med andra lärare och min tolkning och förståelse av deras erfarenheter 
Genom att indela min egen erfarenhet i grundkomponenter hoppas jag bättre 
kunna medvetandegöra den egna bakgrunden och dess betydelse i relation till 
forskningsuppgiften. I beskrivningen av bildens komponenter och de fyra 
faserna i utvecklingen används benämningen ”läraren” och den egna utveck-
lingsprocessen beskrivs i tredje person.  
I fas 1, kallad ”det individuella lärarperspektivet” ingår implicit även min egen 
uppväxt och bakgrund fram till tidpunkten för yrkesvalet. I bilden kunde därför 
också infogas exempelvis en låda med texten ”elev i en liten byskola” (jfr bilaga 
1A).  
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Figur 1B-1 Inledande väg från lärare till forskare 

Beskrivning av den inledande vägen från lärare till forskare ( figur 1B-1):  

I ”det individuella lärarperspektivet” (fas 1) ingår lärararbete i form av timlärararbete 
i en trelärarskola och därefter huvudansvar i en enlärarskola under en tid som berörs 
av många förändringar, så som Internet och datorisering i skolan, minskade eko-
nomiska resurser i kommunen och ifrågasättande av de små skolornas pedagogiska 
kvalitet. Konfronteringen med dessa förändringar, samt de stora krav som ansvaret i 
en enlärarskola ställer på läraren, leder till ett behov av kompetensutveckling och 
ökad kunskap, samt behov av definierat handlingsutrymme. Detta söker läraren ge-
nom fortbildning och genom studier av pedagogisk litteratur. Läraren blir en ”fors-
kande lärare” (fas 2) och skriver flera mindre forskningsuppsatser under denna pe-
riod. Dessa förankras samtliga i den egna arbetsmiljön och utgår från frågeställningar 
som är aktuella där. Forskningsintresset och intresset för skolutveckling och profes-
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sionell utveckling genom bl.a. fortbildning leder till att läraren måste göra ett val, att 
stanna i byskolan och delta i kurser på distans eller att distansera sig till arbetet och 
helt satsa på utbildning. P.g.a. skolans avlägsenhet och svårigheter att få vikarie, 
väljer läraren att utnyttja möjligheten till alterneringsledighet. I detta skede är läraren 
involverad i informations- och kommunikationstekniska utvecklingsprojekt i skolan. 
Genom distanseringen från skolvardagen förändras utvecklingsprojektets karaktär 
och blir ett forskningsprojekt där andra lärares perspektiv upplevs betydelsefulla. 
Genom öppenheten för byskollärares perspektiv i allmänhet vidgas det individuella 
lärarperspektivet till ett mer ”generellt lärarperspektiv” (fas 3). Utgående från en em-
pirisk studie inom en fortbildningskurs upptäcker läraren att andra lärare ser byskolan 
som en helhet, där ett tema (i detta fall informations- och kommunikationstekniken, 
IKT) inte kan lösryckas ur sitt sammanhang. Detta harmoniserar med de erfarenheter 
läraren själv har av arbete i byskolan. Konklusionen är att byskolan bör betraktas ur 
ett kontextuellt helhetsperspektiv. Forskningsfokus breddas från att ha fokuserat IKT 
i byskolan till ett vidare perspektiv, där lärares erfarenheter av arbete i byskolkontext 
ses som det centrala. Läraren distanserar sig ytterligare från den egna praktiken ge-
nom att välja att inte återvända till sin skola, utan fortsätta arbetet med forsknings-
projektet. I nuläget är läraren på väg in i en fas som kan kallas ”forskarperspektivet” 
(fas 4). 

Då forskningsarbetet inleddes tillhörde forskaren den kultur som studerades, och 
var en representant för denna. Intervjuerna med lärare skedde utgående från den 
egna förståelsen av vad det innebar att vara lärare i en liten skola. Frågorna 
speglade en egen undran, vilken synliggörs i de teman och frågor som ingick i 
intervjuguiden (se bilaga 2A, intervjuguide, samt 2B Formulär för bakgrunds-
uppgifter). Enligt Ödman (1979) är förförståelsen den föreställningsram inom 
vilken vi skapar vårt forskningsproblem. Den påverkar vilka aspekter vi lägger 
på det föremål som studeras.132 
I forskningsarbetet lär jag mig av informanterna. Detta leder till att jag ser feno-
menen med nya ögon. Dessa nya ögon kan sägas vara informanternas: byskol-
lärarnas ögon, enligt etnografins strävan att se världen med undersöknings-
personernas ögon (Kullberg 1996). Detta skede kunde kallas ”ett distanserat 
lärarperspektiv” och fogas till de fyra faserna som beskrivs i figur 1B-1, se figur 
1B-2 nedan: 

                                                      
132 I enlighet med ett reflexivt tänkande besvarade forskaren också själv intervjuguidens 
frågor. Svaren finns inbandade och transkriberade, men en djupare analys föll utanför 
dennas studies möjliga ramar. 
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Figur 1B-2. Faserna i den individuella forskningsprocessen 

 
Målet är en integrering av det distanserade lärarperspektivet och forskarperspek-
tivet, där min levda erfarenhet tillsammans med byskollärarnas berättelser och 
intervjusvar möjliggör en konklusion och skapar en koherent helhet. Denna pro-
cess liknar den hermeneutiska cirkeln och den horisontsammansmältning som 
där beskrivs (jfr Ödman 1997). Berättelsen om vägen från lärare till forskare 
(åskådliggjord i figur 1B-1 och 1B-2) handlar också om en pendling mellan 
närhet och distans, engagemang och distansering. Distansering är nödvändig för 
att kunna lyfta data till en högre nivå, skapa ny teori (jfr figur 1B-3). 
 
 
 
 
 
 
Figur 1B-3. Pendling mellan närhet och distans 

Genom att ta del av andra lärares erfarenheter lär jag mig samtidigt något om 
mig själv, något som jag inte upptäckt tidigare. Och jag förstår min egen erfaren-
het av byskolan bättre. Det kan beskrivas som att göra det bekanta obekant, 
”make the familiar strange” (Cohen & Manion 2000, 157). Det ”tredje mötet 
med skolan”133, forskarperspektivet, är ett pågående skeende, där denna avhand-
ling är en av frukterna. I bilaga 5 diskuteras forskarens relation till forsknings-
fenomenet närmare.(2003.) 

                                                      
133 Eleverfarenheten kan kallas det första mötet med skolan. Det andra mötet med skolan 
innebar att bli lärare och börja arbeta. 
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Bilaga 2 A. Intervjuguide  
 
Respondent      Intervju I 
Datum 
 
Inledning (ungefärlig): 
Jag arbetar med ett forskningsprojekt om lärares arbete i byskolor. Då jag själv 
arbetade som lärare i en liten skola märkte jag att det fanns behov av forskning 
och litteratur som fokuserade byskolan. Så mitt intresse för forskning föddes i 
vardagen. Jag vill nu gå ut till andra lärare för att på något sätt samla de erfaren-
heter lärare har av arbete i små skolor och de tankar lärare har om sin uppgift. 
Därför träffar jag i dag just dig, för ditt bidrag är värdefullt för mig. I presenta-
tionen av slutresultaten av mitt arbete kommer uppgifterna att behandlas kon-
fidentiellt. Jag har med mig en struktur som jag har här framför mig som stöd för 
minnet, så att jag kommer ihåg vad jag har som teman. Känn dig fri att svara fritt 
och att berätta så mycket och ingående som du vill. Vi kan nog avbryta intervjun 
och ha en paus om det behövs. 
Ja, då ska vi börja. För det första vill jag tacka dig för att jag får komma hit och 
tala med dig. Min första fråga är: 
 
I. Motiv för att arbeta i en liten skola  

Berätta - Hur kom det sig att du blev lärare i den här skolan?  
Hur länge har du arbetat här? 
Hur trivs du? (/Hur har du trivts?) 
Varför? 
Har du arbetat också i andra skolor? Hur stora var de? 
Vad är skillnaden mellan att jobba i en enlärarskola/tvålärarskola och en 
skola med fler lärare? 
Berätta - Varför ville du bli lärare? 
 

II. ”Kärnan” i arbetet och grundfilosofin 
Vad är det viktigaste för dig i ditt arbete som lärare?  
Vad är det viktigaste för dig i förhållande till dina elever? 
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Vad är det viktigaste eleverna kan få med sig från byskolan inför 
framtiden? 
Hur gör du för att uppnå detta?  
Har du någon ”privat filosofi” som grund för ditt lärararbete? Hur skulle 
du beskriva den? 
Hur ordnar du undervisningen i sammansatt klass? Vilken är lärarens 
roll?  
Hur gör du för att klara av att undervisa så många olika ämnen och en 
heterogen elevgrupp?  
På vilket sätt lär sig eleverna bäst? 
 

III. Personlig och professionell utveckling 
Hur gör du för att utvecklas (som lärare)?  
Finns det en risk att stagnera i utvecklingen då man arbetar i en liten 
skola? 
Hur vill du utvecklas (som lärare)?  
Hur vill du utveckla din kompetens? 
Vilka visioner har du för ditt arbete? För den här skolan?  

 
IV. Att hantera förändring. Vändpunkter 

Vilka förändringar har berört skolan under din tid som lärare? 
Vad har du upplevt som den största förändringen? 
Hur har du upplevt den här förändringen? 
Hur har du hanterat denna förändring? 
Vad/hur har du gjort för att klara av det? 

 
V. Ramfaktorer, resurser (genomsyrande tema) 

Hurdan är de kommunala beslutsfattarnas inställning till skolan?  
Hurdan är resurstilldelningen? Har ni timlärare och speciallärare? 
Är du föreståndare för skolan? Finns det indragningsrisk av någonting i 
skolan? 
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Hur har du upplevt detta? Hur har du hanterat detta? Hur har du aktiverat 
dig i den här frågan?/På vilket sätt har du engagerat dig? 
Hurdan är elevprognosen framöver? Är skolans framtid tryggad? 
Hurdant är samarbetet med byn? 
Hurdant är samarbetet med föräldrarna? Med andra skolor? 

 
VI. ”Lyckade överlevnadsstrategier” 

Vad har gjort att du ”överlevt”/fortsatt arbeta som lärare i en sån här liten 
skola? 
Vilken är din ”överlevnadsstrategi”? 
Varifrån får du stöd i ditt arbete?  
Varifrån får du uppmuntran? 
Hur orkar du? 
Skulle något behöva förändras i dina arbetsförhållanden? 

 
*Hur ser du på informationstekniken i förhållande till er skola? 
 
Tack för en givande intervju! Är det något du vill tillägga som du kommit att 
tänka på under intervjun? Är det någon fråga du tycker jag borde ha ställt? Är 
det något annat du vill berätta? 
Tack!   
 
Namnteckning för att jag får använda intervjumaterialet 
Formuläret för bakgrundsuppgifter 

 

Härmed intygar jag att Gunilla Karlberg-Granlund har mitt samtycke till att 
använda denna intervju som konfidentiell källa inom sitt forskningsprojekt om 
klasslärares arbete i byskolor. 
 
Ort och datum 
 
Namnteckning  
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Bilaga 2 B. Formulär för bakgrundsuppgifter 
 

Bakgrundsuppgifter för intervjun om lärares arbete i små byskolor 

(Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt) 

 

Namn: _____________________________________________________________ 

Födelseår:   19____ 

Födelseort: _________________________________ 

Utbildning: _________________________________ Examensår: 19____ 

Nuvarande tjänsteställning:  ______________________________________________ 

Skolans namn: _________________________________________________________ 

Boningsort: ______________________  

Avstånd mellan hemmet och arbetsplatsen, enkel väg mätt i kilometer: _________ km   

Mätt i tid ___________ 

Familjeförhållanden: ______________Ev. barn och deras ålder: _________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Din arbetserfarenhet som lärare i denna skola, antal år:  ___________år 

 

Ev. arbetserfarenhet från andra skolor _______________________________________ 

__________________________________________________ antal år _____________ 

skolans/skolornas dåvarande elevantal: ca ___________________________  

Ev. annan arbetserfarenhet: ________________________________________________ 

 

Årskurser du undervisar: __________________________________________________ 

Ämnen du undervisar: ____________________________________________________ 

Antal timmar du undervisar per vecka: _________ 

 

Skolans timresurs detta läsår: ____________timmar 

Antal ordinarie lärare i skolan: ______  I tvålärarskola: kollegans veckotimantal: _____ 
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Antal timlärare och deras respektive ämnen: __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Timresurs för timlärare: ______________ Timresurs för speciallärare: _____________ 

Annan personal (t.ex. assistenter, kock, städare etc.):  ___________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

Skolans elevantal: _________   

 

Invånarantal i kommunen: ca _________ 

Invånarantal i ”byn” där skolan verkar: ca ___________  

 

Avstånd från skolan till närmaste stad: ca ________ km, mätt i tid: ca __________ 

Skolans elevprognos framöver: ____________________________________________ 

Hur lång skolväg har de elever som bor längst bort från skolan enkel väg?  

mätt i kilometer: _________ km            mätt i tid: ____________ 

Hur kommer eleverna till skolan? ___________________________________________ 

Något annat du vill tillägga som bakgrundsuppgift: _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Dina kontaktuppgifter: 

Adress: 

Telefon: 

E-mail: 

 

         Tack! 
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Bilaga 3. Fokuseringsområden och intervjuanalys  
Då intervjuerna var genomförda och det skriftliga analysarbetet inleddes skapade 
jag en figur som åskådliggjorde en inledande förståelse av förhållandena inom 
den verklighet som lärarnas röster beskrev. Triangelmodellen åskådliggör förhål-
landet mellan basen, det som bär, och det som uträttas eller eftersträvas som 
vilande på basen eller grunden (jfr ett hus och dess grund). Målen och intentio-
nerna bildar den översta delen, triangelns spets, vilken även pekar framåt. I mitt-
fältet finns de implicita förhållanden som karaktäriserar arbetet, vilket jag i 
inledningsskedet tolkade som dilemman eller spänningsfält. Det som bär grundar 
sig på lärarnas upplevelse av mening i arbetet. Mellan de olika fälten finns 
streckade linjer och pilar, vilket visar att dimensionerna av arbetet är samman-
vävda. På triangelns vänstra sida finns studiens intervjuteman och på högra sidan 
forskningsfrågorna som är i fokus vid analysen, så att det kan utläsas till vilket 
fält teman och frågor kan antas höra. De preciserade forskningsfrågorna föddes i 
en växelverkan med det empiriska materialet.  

Figur 6. Fokuseringsområden och intervjuanalys 
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Bilaga 4. Individuella lärarberättelser 
Som komplement till den tematiska analysen som presenteras i kapitel 6 gör jag 
här en narrativ fördjupning i sex enskilda lärares individuella arbetserfarenheter 
och pedagogiska tänkande, så att olikheten och unikheten synliggörs.134 Fram-
ställningen utgår från preciseringen av forskningsfråga 2 (jfr avsnitt 5.3) i föl-
jande delfrågor: 

A. Vad vill läraren bära?  

B. Vad innebär det att vara lärare i en liten byskola?  

C. Vad bär läraren?  
 
Narrativ framställning om vad lärararbete innebär 

1. Maria (enlärarskola) 
A. Maria vill ge eleverna bärkraft för livet och beskriver vikten av att se barnet 
som någon med unik potential. Maria beskriver kontinuiteten i den pedagogiska 
relationen och berättar om hur hon har unika möjligheter till att i enlärarskolan 
”vänta på eleven”, genom att hon har möjlighet att följa elevens utveckling 
under en lång tid. Hennes beskrivning av sina pedagogiska intentioner är sam-
manvävd med de kontextuella möjligheterna.  
B. Att vara lärare i en enlärarskola innebär enligt Maria både att ”att klara av” 
och ”att åstadkomma”. Maria åskådliggör det spänningsfält som de flesta av 
lärarna beskriver, nämligen balansgången mellan arbetets krav/mål och de per-
sonliga, professionella, institutionella och strukturella resurserna. Ett annat spän-
ningsfält som Maria beskriver i sitt arbete är spänningsfältet mellan autonomi 
och ansvar. Läraren har stor frihet i arbetet, men hand i hand med denna frihet 
går ansvaret.  
Att vara lärare i en enlärarskola innebär också att arbeta i en skola som återkom-
mande är indragningshotad. Detta är en enligt Maria tungt och ger läraren en 
känsla av att hon hela tiden måste visa att skolan/vi/jag är bra. Detta aktualiserar 
frågan om lärarens komplicerade roll i en liten skola och lärarens dilemma då 
skolan är hotad av stängning.  
Maria berättar, trots att hon arbetar i en enlärarskola, om sina kolleger. Det leder 
till att jag frågar ”men du arbetar ju i en enlärarskola?”, och hon svarar att hon 
räknar alla som arbetar i små skolor i distriktet som sina kolleger. Hon beskriver 
också samarbetet med personalen som helhet som ett viktigt stöd i arbetet.  

                                                      
134 Urvalet av de lärare som här presenteras här har inte skett med några speciella hän-
seenden, utan beror på ordningen av intervjuerna. Se även bilaga 10 där samtliga lärare 
presenteras. 
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Som beskrivning av sin roll som lärare i enlärarskolan använder hon orden 
”lärare med speciella omsorger”. 
C. Då jag frågar Maria vad som har gjort att hon har överlevt eller stannat kvar i 
den lilla skolan säger hon att det är en mycket bra fråga. Hon relaterar överlev-
naden till arbetstillfredsställelsen, trivseln och balansen mellan krav/mål och 
resurser. Hon beskriver de pedagogiska möjligheterna som flexibiliteten och 
kontinuiteten ger. Maria trivs både på den fysiska platsen med dess kultur-
historia och natur, och på den sociala platsen, med människorna runt skolan och 
i skolan, eleverna, föräldrarna och byn. Hon talar också om hur viktigt det är 
med lyhördhet för det egna jaget och självkännedom i fråga om ork eller behov 
av stöd, för att läraren ska orka i arbetet. 
  
2. Siv (enlärarskola) 
A. För Siv är det viktigt att se att eleven mår bra, att möta eleven där han eller 
hon är och att nå eleven på rätt nivå. Tryggheten är grunden, säger hon. Enlärar-
skolan ger kontinuitet och möjlighet att följa barnet långsiktigt så att Siv kan 
hjälpa det enskilda barnet framåt i dess individuella utveckling. Siv talar om att 
ge eleverna en ”gemenskapskänsla”, samtidigt som deras individuella själv-
känsla utvecklas.  
B. Siv har en etisk hållning till sitt arbete. Det innebär dels att hon känner ett 
stort ansvar att vara väl förberedd inför varje skoldag, dels att hon känner en 
plikt att kontinuerligt utvecklas som lärare. Alla elever har rätt att få det bästa 
alltid, menar hon. Även om läraren blir äldre ska hennes sista elever ha rätt att få 
en lika god undervisning som hennes första elever. Samarbete med timlärare, 
speciallärare och övrig personal är viktigt, för att ”en lärare räcker inte till för att 
ge dem [eleverna] det de behöver”. Siv har upplevt hur enlärarskolan åter-
kommande har varit indragningshotad. ”Jag har en urklippsmapp full med klipp 
ur tidningar”, säger hon. Siv artikulerar byskollärarens dilemma då hon säger att 
hon ingenting kan göra för att synliggöra pedagogiken i den lilla skolan, bara 
säga att ”dörren är öppen, välkommen in och titta lite hur vi jobbar” (jfr 
Karlberg-Granlund 2004a). I en liten skola är skolan och läraren på sätt och vis 
ett (jfr Kelchtermans & Ballet 2002). Kritik som riktar sig mot skolans peda-
gogiska kvalitet riktar sig indirekt mot läraren. Siv berättar om hur ”förstå-sig-
påare” säger att ”man kan inte bli till nånting i en sån där liten skola”, vilket 
varit betungande eftersom läraren ansträngt sig till det yttersta för att eleverna 
ska få en god undervisning (se poetiskt utdrag, avsnitt 6.2.3). I intervjun åter-
kommer Siv gång på gång till ordet facit. ”Ingen har ju facit”, säger hon, och 
menar då att ingen kan ge slutgiltiga svar på frågor som berör elevers utveckling. 
Samtidigt ger hon många exempel på hur hennes elever har utvecklats och gjort 
stora framsteg. I slutet av intervjun illustrerar hon ett slags personlig facit. Hon 
berättar att många forna elever återvänt till byn och att det gått bra för dem som 
vuxna. Nu har dessa elever dessutom barn som går i skolan. Detta att se hur 
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hennes forna elever klarar sig i livet är ett slags facit för Siv. Utifrån sin egen 
långa karriär som lärare kan hon göra en inre utvärdering (jfr Fessler & Christen-
sen 1992, i Fessler 1995). ”Det känns som om det ändå varit meningsfullt på 
något vis”, är hennes konklusion. 
Då Siv berättar om sin roll som lärare i en liten skola berättar hon om en utvid-
gad lärarroll, där läraren har en vidare funktion än den rent pedagogiska. Läraren 
blir en resurs i lokalsamhället. Hon använder begreppet ”kurator”, samtidigt som 
hon undrar om hennes kompetens räcker för denna utvidgade uppgift.  
C. Ibland har Siv undrat varför hon inte lämnat skolan då den återkommande 
varit indragningshotad. Hon menar att det beror på trivseln i byn och i skolan 
och också på hennes egen envishet. Hon har en känsla av att hon måste visa att 
hon klarar av arbetet även om det är tungt. Det är en blandning av pliktkänsla 
och en vilja att inte ge upp. Det som bär Siv i hennes arbete är också den arbets-
tillfredsställelse som det ger att få följa eleverna under en lång tid och se deras 
förändring och utveckling, samt att få se hur eleverna fått identitet, självkänsla 
och tillhörighet i miljön. Hon berättar också om hur viktigt det är med stöd i det 
privata från den egna familjen och om stödet från byn, föräldrarna och eleverna. 
Siv beskriver både den sociala och fysiska miljön som en källa till trivsel.  
 
3. Stina (tvålärarskola) 
A. För Stina är det viktigt att barnet får utvecklas optimalt. Hon vill kunna upp-
märksamma varje barn, se hur barnet mår och ge trygghet. Hon talar om att ge 
bärkraft inför livet och använder orden att se ”den inre växten”. Stina förverk-
ligar sitt pedagogiska tänkande genom elevbemyndigande och ett åldersintegre-
rat arbetssätt, där eleverna lär sig att ta ansvar för sitt eget arbete och också lär 
sig av varandra. Åldersblandningen fostrar eleverna till tolerans och hjälpsam-
het. Stina vill att eleverna ska känna en stolthet, att de ska få en känsla för skolan 
som ”min skola”, samt få en trygg identitet och ”vi-anda”. För Stina är det vik-
tigt med experimentell undervisning och natur- och kulturfostran. Hon vill be-
vara barnens lust att lära. Genom mångsidiga arbetssätt vill hon särskilt hjälpa 
barn med specialbehov.  
B. För Stina innebär arbetet i en tvålärarskola en balansgång mellan engagemang 
och vila. Hon betonar de goda möjligheterna till pedagogiskt utvecklingsarbete 
och menar att en av orsakerna till denna möjlighet är det stora förtroende som 
elevernas föräldrar visar henne. Att Stina och familjerna känt varandra under en 
lång tid bidrar till förtroendet. Hon signalerar en stor arbetsglädje, men betonar 
samtidigt att det är viktigt med självkännedom och möjlighet för t.ex. ett 
sabbatsår vid behov. Liksom flera av de övriga informanterna har Stina upplevt 
hur skolan återkommande varit indragningshotad. Hon känner det som att ”vet 
inte beslutsfattarna vad vi gör här i skolan?”. Hon vill på olika sätt visa det goda 
som hon upplever att skolan erbjuder, men hon misstänker att hennes 
informationsförsök i form av ett månadsblad har hamnat i papperskorgen (jfr 
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Karlberg-Granlund 2004a). Enligt henne är det viktigt att kommunikationen 
mellan skolan och de lokala beslutsfattarna fungerar. Då Stina beskriver lärarens 
roll i den lilla skolan använder hon verb som leda utveckling, vägleda, fostra och 
uppmuntra. Hon kallar sig själv bland annat ”mentor”.  
C. Det som bär Stina i hennes arbete är den frihet och autonomi hon upplever, 
och det förtroende hon har från föräldrarna, byn och samhället. Hon upplever 
goda praxisrelaterade möjligheter att se målen och intentionerna uppfyllas och 
hon får följa hur barnen utvecklas. Stina trivs med pedagogiskt utvecklings-
arbete. Samtidigt menar hon att ju större utmaningar det blir i arbetet, desto mera 
”sisu”, envishet, har hon. Hon trivs med utmaningar. För Stina fungerar hela 
skolan som ett team, vilket är ett stöd för henne. Samtidigt är också familjen och 
maken ett mycket viktigt stöd för att hon ska kunna engagera sig så mycket som 
hon gör i skolan. Det är dock viktigt att finna en god balans mellan arbete och 
vila. 
 
4. Einar (tvålärarskola) 
A. För Einar är det viktigt att eleverna ska få en god grund ifråga om baskunska-
per. Han vill fostra för livet t.ex. genom att eleverna också fostras att uppföra sig 
väl. Som tyngdpunktsområden betonar han hembygdskänslan och kreativt ska-
pande. En god relation mellan läraren och eleverna är grunden för en fungerande 
undervisning.  
B. Lärararbetet innebär en balansgång mellan autonomi och ansvar. Einar trivs 
med att arbeta i en liten skola eftersom den är bärare av sådant som han tycker är 
viktigt: närhet, hembygd och frihet. Trivseln illustreras enligt Einar bl.a. av att 
han arbetat många år på samma ställe utan att söka andra tjänster. Att handha 
åldersblandade elevgrupper är dock inte alltid enkelt, för elevernas inbördes 
relationer påverkas av att de står varandra så nära och är på olika mognadsnivå, 
säger han. Elevernas samverkan på rasterna kan påverkas av exempelvis 
syskongräl. Både relationen mellan läraren och eleverna, och mellan eleverna, 
behöver fungera för att undervisningen ska fungera, är hans konklusion. 
Indragningshotet som återkommande berört skolan lägger en viss sordin på 
lärarens utvecklingsiver. Osäkerheten om skolans fortbestånd gör att läraren inte 
är motiverad att delta i olika fortbildningskurser. Då skolan tidigare var indrag-
ningshotad kom ett renoveringsbeslut att innebära en positiv vändpunkt. Att sko-
lan renoverades tolkades då av både lärarna och byborna som en signal för att 
skolan kommer att få vara kvar länge. Nu är framtiden emellertid osäker igen. 
Lärarens arbete präglas av utmaningen att ändå skapa arbetsro för eleverna. 
Relationerna i det lilla kollegiet präglas av både beroendeskap och anpassning, 
men samarbetet har fungerat bra. Sin roll som lärare beskriver Einar som ”koor-
dinator”. 
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C. Einar får bärkraft i sitt arbete av den utmaning som arbetet erbjuder genom att 
det präglas av frihet, autonomi och flexibilitet. Einar har en särskild känsla för 
skolan, han vill sköta den på bästa sätt som om den var ”ett eget företag”. Triv-
seln och också den dagliga växelverkan med eleverna ger ork. Läraren har 
mycket sällan varit borta från arbetet på grund av sjukdom. ”Då weekenden har 
varit så tycker jag bara att det är roligt att gå tillbaka till jobbet”, säger Einar. 
 
5. Dan (tvålärarskola) 
A. Dans önskan är att ge eleverna bärkraft, genom att de skulle få mod att vara 
öppna inför livet. Han vill vara ”en hyfsad människo-människa” och ”ärlig så att 
det bär ända till botten”, och på så sätt vara ett ärligt föredöme för eleverna. Dan 
förespråkar helhetspedagogik, framom det han kallar ”konfettipedagogik”. Hans 
filosofi är ”gräv där du står”. Han vill utveckla en pedagogik som anknyter till 
platsens möjligheter. 
B. Lärararbetet i den lilla byskolan innebär enligt Dan en balansgång där äkthet, 
rakhet och finkänslighet är ledstjärnor i växelverkan i det lokala sammanhanget. 
Dan beskriver sårbarheten i en liten miljö, och utmaningen att som lärare vara 
närvarande i både goda och svåra tider. En lärare behöver enligt Dan ha en god 
självkännedom och vara äkta. Det lilla samhället tillåter inte att man ”går mellan 
roller”.  
Enligt Dan är det viktigt med en balans mellan arbete och vila, utveckling och 
engagemang. Det som i andras ögon kan se ut som stagnation, kan egentligen 
vara ett nödvändigt viloskede, säger Dan. Han har engagerat sig i skolutveckling 
och pedagogiska utvecklingsprojekt och vill visa att en liten skola i periferin inte 
alls behöver ligga efter, utan tvärtom kan vara föregångare. Allt det goda händer 
nödvändigtvis inte i centrum, utan landsbygden kan föda och härbärgera inno-
vationer. Samtidigt ser Dan med sorg på nedmonteringen av välfärdssamhället 
och utbyarnas service (jfr 7.2.3).   
Dan beskiver sin roll poetiskt som ”astronaut i människornas rymder” och ”som 
en lots ut ur den trånga farledens början, så lämnar jag dem [eleverna] sen där 
det är rumsjö och öppet hav”. 
C. Trivseln i arbetet och miljön ger Dan bärkraft i arbetet. Han betonar vikten av 
kulturkännedom och sensibilitet för de lokala förhållandena (jfr 6.2.4). Läraren 
har en etisk hållning till sitt läraruppdrag och vill ”utvecklas av det innehåll jag 
[han] försöker bära”. Pedagogiskt utvecklingsarbete skapar positiva utmaningar 
som är stimulerande för läraren. 
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6. Tommy (enlärarskola) 
A. För Tommy är det viktigt att eleverna får en god grund i form av grund-
läggande färdigheter, men samtidigt betonar han också fostran för livet. Att 
eleverna får ta ansvar och lär sig att arbeta självständigt, men också lär sig ta 
hand om varandra, ger en god grund. Tommy hänvisar till sin tidigare erfarenhet 
från större skolor och berättar att det inte är lika mycket bråk mellan eleverna på 
rasterna i den mindre skolan. Han associerar detta till lugnet i skolan och miljön, 
och menar att elevernas olika åldrar och t.ex. syskonrelationer skapar en familjär 
atmosfär och gör att eleverna lär sig ta hand om varandra. Denna förmåga att bry 
sig om varandra är en av de viktiga saker som Tommy önskar att eleverna bär 
med sig från byskolan ut i livet. 
B. Tommy trivs i arbetet, men att tjänsten är interimistisk skapar osäkerhet. 
Trots att han är behörig för tjänsten, måste han söka den på nytt varje år. Han har 
aktivt tagit del av fortbildningskurser, men efterlyser mer konkreta tips om vad 
eleverna kunde göra t.ex. i slöjd. I lärarutbildningen skulle det vara till fördel att 
en del av praktiken skulle ske i små skolor. Också att yrkesverksamma lärare 
skulle få möjlighet att cirkulera i varandras skolor, skulle vara en källa till 
professionell utveckling, menar Tommy. Den främsta uppmuntran i arbetet får 
läraren av eleverna och av elevernas föräldrar. 
Tommy betecknar sig själv som en ”allt i allo”, som har hand om både pappers-
arbete och undervisning i skolan, men tillägger att det ju tack och lov finns en 
skolköksa och vaktmästare också.  
C. Tommy får styrka genom att hålla sig själv i gott skick genom idrott. Ändå 
säger Tommy att ”man orkar nog bara tills vidare får man väl säga”. Han har 
trivts bra i arbetet i den lilla skolan, men tycker det är viktigt att ha en god 
balans mellan arbete och fritid. ”Jag trivs väldigt bra, både med elever och övrig 
personal och föräldrar” säger Tommy. Han relaterar också trivseln till skolans 
plats nära naturen och sjön.  
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Bilaga 5. Bokslut: Forskarens retrospektion och introspek-
tion  
Detta avsnitt sammanväver en retrospektion och en introspektion i förhållande 
till forskningsuppgiften, för att klargöra forskarens ståndpunkter, enligt ett 
hermeneutiskt och reflexivt förhållningssätt. Avsnittet speglar de empiriska 
resultaten i forskarens erfarenhetsvärld. 

Det var en gång en flicka  
som hade så mycket ansvar,  
så mycket ansvar att hon tyckte det var intressant –   
”hur kan en liten flicka   
ha så mycket ansvar  
och göra så mycket, så många saker,  
utan att någon ser det,  
utan att någon förstår det?”  
hon frågade sig. 

Hon flög bort, till en annan planet  
och såg på sin uppgift från ett annat håll,  
på avstånd, såg andra i samma situation  
och frågade sig:  
”vad är meningen,  
vad kommer att hända med oss,  
vart är vi på väg?”  

En dag står hon där,  
inte med alla svar,  
men  
hon vet något mer,  
har lärt sig något mer om vem hon är,  
vem andra är  
och går vidare,  
framåt mot morgondagen med mod,  
tillsammans med andra,  
fler frågor, fler svar,  
men  
hon är lycklig –  
hon vågade en gång ta steget,  
flyga till en annan planet.  
 (1999)135 

Att forska om små skolor föddes som ett behov utifrån en praktisk arbetsverk-
lighet – jag var lärare i en liten skola och behövde stöd i mitt arbete (jfr bilaga 

                                                      
135 I samband med en Professional Development fortbildningskurs vid Åbo Akademi 
ombads deltagarna att skriva fiktiva berättelser om sin arbetssituation i nuläget och 
tankarna inför framtiden. Vid tillfället stod jag inför utmaningen att söka in till forskar-
utbildning och beskrev min situation som lärare i en liten skola på detta sätt. 
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1B). I klasslärarutbildningen hade jag fått redskap att möta arbetets utmaningar i 
varierade skolkontexter. Hansén (2000)  beskriver det så här:  

Som slutsats vill jag understryka vikten av att lärarstuderande görs medvetna om ut-
bildningens villkor i tätort och glesbygd och om riskerna för att utbildningssystemet 
kan producera ojämlika förutsättningar för barns skolgång. Till den samhälleliga för-
ankringen av blivande lärare hör därför att öka deras beredskap att bidra till att skapa 
så likvärdiga betingelser för elevernas skolgång som möjligt, oberoende av den geo-
grafiska miljön. (Hansén 2000, 76) 

Som pedagog hade jag ”beredskap” i den mening som Hansén (2000, 76) 
betonar, jag hade fått kunskaper och fördjupat mitt kunnande på många områden 
och jag hade övat mig i att möta eleverna genom studiernas praktikperioder. 
Under lärarutbildningens praktik mötte jag andra skolkontexter än de jag själv 
mött under min tid som elev, vilket också var ett medvetet val. Ändå var det till 
min egen tid som elev som min tanke gick då jag stod inför utmaningen att bli 
lärare i ”min egen skola”, den skola som jag själv gått i som barn, vilken nu 
saknade lärare då ”min lärare” gått i pension. Det var i hans arkiverade dag-
böcker jag läste då jag stod inför att möta min första elevgrupp i enlärarskolan 
och planera arbetet med dem. Under min tid i lärarutbildningen hade jag inte 
refererat till min egen skoltid då jag tänkte på begreppet skola. Min skola var ju 
en ”annorlunda skola”, på grund av sin litenhet. Jag kan följaktligen identifiera 
mig med det som flera av lärarna i denna studie beskriver då de talar om en liten 
skolas ”system” som något speciellt och berättar att det är viktigt att vikarier för-
står arbetssätten i sammansatta klasser. Om forna elever är vikarier går arbets-
bytet enligt de intervjuade lärarna bra, men annars riskerar det att bli något av ett 
kaos (se avsnitt 6.1). Förståelsen av arbetet i byskolan kan betecknas som en 
kulturbunden kunskap, som i många avseenden enbart delas av dem som är 
införstådda med kulturen ifråga (jfr D’Andrade 1992; Hinton 2003).  
Genom en lärarutbildning som förenade teori och praktik bar jag, då jag tog 
mina första steg i den individuella lärarkarriären, också med mig en beredskap 
att bli en forskande lärare. Under åren i enlärarskolan vände jag mig både till 
litteraturen136 och till elever, föräldrar och forna elever i skolan för att få reda på 
mer om vad skolgång och lärarskap i en liten skola innebär och hur undervis-
ningen kunde utvecklas, samtidigt som jag aktivt deltog i fortbildningskurser för 
att överbrygga den professionella isolering jag upplevde i arbetet (t.ex. Karlberg 
1997; 1998). Man kan säga att min överlevnadsstrategi var att utvecklas i profes-
sionen och att utveckla arbetet så att eleverna fick positiva utmaningar (jfr 
avsnitt 6.5.2 om byskollärares överlevnadsstrategier).  

                                                      
136 Uppmuntrad i arbetet i enlärarskolan blev jag bl.a. av Kalaojas forskning om små 
skolor (1988a; 1988b; 1990a; 1990b; 1990c; 1991), Pirhonens rapport om skolan i by-
samhället (1993), Laukkanens m.fl. (1986) rapport Pieni koulu och av Utbildningsstyrel-
sens rapport om de svenskspråkiga små skolorna (Backman & Vestergård 1996).  
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Att mitt intresse för att forska om och utveckla arbetet i små skolor skulle leda in 
i ett så turbulent och omvälvande samhällsskeende och forskningsområde kunde 
jag inte ana då jag började min forskarväg (se bilaga 1B). Den främsta undran 
som jag burit, som en följd av de pågående strukturomvandlingarna, är om mitt 
arbete är enbart en historisk dokumentation eller om arbetet kan ha en bärkraft 
inför framtiden. I detta dilemma har jag som lärare och elev av byskolan inte 
enbart identifierat mig med forskningens informanter, lärarna, utan också med 
de människor som berörts av problematiken som helhet, både barn, föräldrar och 
bybor som kämpat för skolan, och för de lokala och nationella politiker som 
kämpat för att de ekonomiska resurserna ska räcka till (jfr Alvesson & Sköld-
berg 1994). Det finns en flerstämmighet i kulturen, liksom en flerstämmighet i 
de enskilda individernas livsvärldar och upplevda dilemman (jfr Gudmundsdottir 
1997). Samtidigt har jag pendlat mellan ”tro och tvivel” angående både by-
skolans framtid och mitt eget forskningstema.  
Att en skoltyp så radikalt hotas av ”utrotning” som den lilla byskolan gör i dag, 
kan förliknas vid djurarters överlevnad eller utrotning i en industrialiserad och 
effektivitetsinriktad värld. En tanke som inställer sig är – måste djurarter bevisas 
vara ”goda” för att ha ett existensberättigande? I utbildningens värld verkar det 
som om en skola måste bevisa sin ”godhet” eller ”excellens” för att erkännas och 
”fridlysas”. Men liksom djurarter så är skoltyper inte enbart ”goda eller onda”, 
”bra eller dåliga”, men de behövs i det invecklade ekologiska samspelet för att 
upprätthålla en balans och en funktionsduglighet, liksom i naturvärlden, också i 
människors värld som helhet. En skola har en unik funktion på en plats, en funk-
tion som inte kan överföras eller ersättas med något annat (jfr Witten m.fl. 
2001). I samtliga skolor och skoltyper finns sannolikt både problemområden och 
starka sidor. Att identifiera dessa skapar möjlighet för utveckling, det vill säga 
om skolorna finns kvar och inte gallras bort av hänsyn till skäl som åberopar 
pedagogik, effektivitet eller kvalitet.  
Att skolor ”föds” och ”dör”, i takt med elevunderlag, kan förliknas med en 
naturlig livscykel. Men att livskraftiga skolor, som skulle ha elevunderlag för 
många år framöver, ändå stängs är enligt de familjer som berörs inte förenligt 
med naturliga förlopp:       

Om den självdör så förstår man, men om kommunen går in och stänger en skola så 
blir kanske bitterheten större. (Susanne, tvålärarskola) 

Nu när jag talade sista gången med den här styrelseordföranden så sade han/hon att 
dom [byskolorna] får gå nu tills dom självdör, för dom gör ju det i alla fall. Så små-
ningom. Så jag tror inte att dom blir indragningshotade, utan då är det bättre att 
acceptera för byborna att finns inte det barn – man kan inte ha en skola utan barn inte 
– att det är upp till dom då om dom vill skaffa barn eller inte. Ja, eller så måste det 
flytta in nya [familjer]. (Bo, enlärarskola) 

För att fortsätta analogin ur djurvärlden: att en djurart dör till följd av brist på 
föda (liksom en skoltyp till följd av brist på ekonomiska resurser eller elever) 
kan i bästa fall förebyggas om det upptäcks i tid. Om en djurart hotas av ut-
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döende måste orsaken undersökas, dokumenteras, definieras och beskrivas med 
rätta benämningar. Ifall skolor stängs på grund av ekonomiska skäl måste dessa 
skäl redovisas så exakt som möjligt. Att åberopa pedagogiska orsaker då det i 
grunden är fråga om ekonomiska skäl är inte legitimt. Därtill kommer att skolans 
långsiktiga resultat och värdemässiga måluppfyllelse kan ses först långt fram i 
tiden, det finns vanligtvis ingen ”facit” i nuet (jfr läraren Siv, bilaga 4). En 
skolas funktion och samhällsekonomiska betydelse sammanhänger med 
komplexa funktioner i samhället som helhet, som exempelvis det sociala 
kapitalet bland människor, för vilket det tillsvidare framstår som en utmaning att 
finna goda prognostiserings- och beräkningsmöjligheter (Putnam 2006). 
Bronfenbrenner och Morris (1998) antyder även att en god grund från en 
stödjande miljö kan ge långsiktig bärkraft i enskilda individers liv.  
Det är i detta fält mellan vad som är naturligt och vad som inte är naturligt, legi-
timt eller icke-legitimt i mellanmänskliga förhållanden och gemensamma 
angelägenheter (jfr politik) som forskningsfrågorna, och de eventuella svar och 
nya frågor de genererar, är placerade. Strävan att sätta ut koordinaterna på ett fält 
som är rörligt, inryms i de öppna forskningsfrågorna ”vad är byskolkontext” och 
”vad innebär lärararbete i byskola och byskolkontext”. I de redovisade analy-
serna och de konstruerade metaberättelserna ges en bild av den komplexa verk-
lighet jag med mitt forskningsarbete försökt att förstå. Samtidigt är den verkliga 
bilden rörlig, eftersom verkligheten inte är statisk. Lärarintervjuerna som studien 
bygger på, är urklipp av händelser och förlopp (jfr Frønes 2001), tagna ur tiden, 
liksom ett fotografi som fångar ett ögonblick i en räcka av händelser och ett 
större skeende.  
Att forska tar tid eftersom man arbetar under andra premisser än inom exempel-
vis den kontinuerliga dokumentation som sker genom dagstidningar. Under den 
period som forskningsprojektet pågått, har flera av de skolor jag besökt för 
studien, hotats av indragning. Någon av skolorna har också stängts. Trots att jag 
som forskare strävat efter att följa denna utveckling på distans har skeendet varit 
betungande då de små bysamhällenas situation har beskrivits i medierna, genom 
att det i ett kvalitativt forskningsarbete finns en identifikation med den grupp 
man forskar om. Också lärarnas och beslutsfattarnas etiska dilemman har känts 
som mina dilemman. Men pendlingen mellan närhet och distans, som en abduk-
tiv process, samt pendlingen mellan del och helhet i hermeneutisk bemärkelse, 
har upplevts som en hållbar väg att gå. Genom en strävan att växla perspektiv, 
och finna och skapa begrepp för att förstå skola och samhälle, finns en möjlighet 
att lyfta blicken från enskilda fall (case) och se större helheter och sammanhang. 
I detta kanske studiens värde kan hittas, oberoende av om studien är en historisk 
dokumentation av en utdöende skolform, eller om studien kommer att vara 
användbar i pedagogisk praktik i framtiden? Kanske det är just osäkerheten som 
motiverat mitt arbete och givit mig mod att slutföra det? Eller som Mazzarella 
(1989, 63) konstaterar om kulturbunden litteratur: ”det är som om behovet att få 
spegla sig bara växer efterhand som man mer och mer oroligt börjar undra om 
man överhuvudtaget längre existerar”.  
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Bilaga 6. Byskollärares pedagogiska tänkande relaterat till 
en vidare kontext 
I beskrivningen av lärarnas pedagogiska tänkande är syftet inte att indela tänkan-
det enligt förhandsbestämda kategorier utgående från pedagogiska teorier, utan 
analys- och tolkningsarbetet har skett med en öppenhet för det materialet berättar 
(se kapitel 6). Teoretiska grundvalar har fördjupats för att förstå det lärarna säger 
och för att förstå sammanhanget, i form av en pendling mellan teori och empiri. 
Det är ändå viktigt att beakta att byskollärarnas förståelse av sin arbetsverklighet 
är inramad av den större pedagogiska och kulturella kontext som lärarna repre-
senterar, där influenser kan skönjas t.ex. från den pedagogiska kunskap och teori 
som lärarna tillägnat sig genom utbildning och fortbildning (jfr Bruner 2002; 
Claesson 2002; Cole 1998; Gudmundsdottir 2001).  
Enligt Claesson (2002) finns det pedagogiska strömningar som påverkar tänkan-
det, utan att man som lärare är medveten om varifrån impulserna ursprungligen 
kommer. Någon pedagogisk inriktning kan nämligen vara så dominerande och 
tagen för given att den inte betraktas som en inriktning. Detta kan jämföras med 
begreppet paradigm, som myntats av Kuhn och betecknar det tänkande som är 
förhärskande inom en viss vetenskapsgren eller i ett samhälle. Samma företeelse 
som Claesson identifierar, påverkar sannolikt också byskollärares arbete och 
tänkande. Den intressanta frågan i förhållande till byskolan är i vilken utsträck-
ning en skolas miljö och struktur möjliggör och begränsar arbetet och det peda-
gogiska tänkandet och vad som kommer först – ”ägget eller hönan”? Med andra 
ord: är det miljön och de möjligheter och begränsningar denna skapar som på-
verkar lärarnas tänkande och arbete? Eller är lärarnas tänkande och handlande 
fött av andra omständigheter, av en inre drivkraft som är den samma oavsett 
miljö? Byskollärarnas berättelser implicerar att lärarnas tänkande är relaterat till 
en specifik miljö och att tänkandet och handlandet utvecklas som en relation till 
denna miljö, både den sociala och fysiska (jfr Elbaz 1981; 1983). Läraren 
Gabriella menar att lärare förhåller sig lika till eleverna oavsett i vilket samman-
hang läraren arbetar, men att den sociala samverkan ändå är olika: 

Om jag tänker från lärarhåll sett, så tror jag att det handlar om hur lärare förhåller sig 
till eleverna. Och då ser jag inte att det skulle vara någon skillnad i ett större sam-
manhang. Men om jag tänker på själva miljön i klassrummet så tror jag att det har en 
skillnad. (Gabriella, tvålärarskola) 

Flera av lärarna uttrycker i sina pedagogiska intentioner indirekt hur miljöns 
möjligheter samverkar med det de vill uppnå. Miljön i klassrummet påverkas av 
elevernas åldersblandning. I skolmiljön som helhet inbegrips den lokala kultur-
gemenskapen, skolans verksamhetskultur, samt fysiska faktorer som skolans 
arkitektur, skolgårdens egenskaper och omgivningens naturmiljö och kultur-
historiska platser (jfr 6.4.3). 
Jag vill här spegla lärarnas tänkande i relation till några av de övergripande 
pedagogiska strömningar som präglat Finland under de senaste åren. I intervju-
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erna tydliggörs en inriktning inom lärarnas pedagogiska tänkande som kunde 
kallas aktivt lärande. Aktivt lärande innebär enligt Kimonen och Nevalainen 
(2005) en förändringsprocess i skolkulturen som initierats av att konstruktivis-
tiskt tänkande influerat den finländska utbildningsagendan sedan 1980-talet. 
Konstruktivismen förknippas med Piaget och synen på eleven som en aktiv ska-
pare av mening. Inlärning betraktas som något som sker genom att man bygger 
på och omskapar tidigare kunskaper och erfarenheter (se Claesson 2002). Varje 
elev konstruerar sin verklighet och sin förståelse på ett individuellt sätt och det 
gäller för läraren att vara lyhörd för detta. Svårigheterna i att arbeta på detta sätt 
finns enligt Claesson i att en lärare samtidigt ska kunna förstå och hjälpa många 
elever att utvecklas. ”Problemet för en lärare som har många, kanske fler än 30 
elever, är att var och en av eleverna konstruerar sin egen unika bild av verklighe-
ten” (Claesson 2002, 26; jfr Atjonen m.fl. 2008).  

Ur byskollärares berättelser framkommer att lärarna upplever sig ha goda möj-
ligheter i de små skolorna att möta varje elevs unikhet och olikhet, samt ge ut-
rymme för elevernas initiativ. Intresset för att tillvarata de möjligheter som liten-
heten erbjuder åskådliggörs av flera av lärarna (jfr Blatchford & Mortimore 
1994; Marklund 1962). Samtidigt berättar t.ex. Susanne att arbetssätten och 
undervisningen också generellt har förändrats så att eleven nu är mer i centrum 
än tidigare. ”Det är väl få som håller på med korvstoppning mera” säger hon (se 
6.3.1, temat Att ge barnet ett tryggt utrymme att växa). Dan säger att de nya 
verktygen för kunskapshantering har ändrat lärarens och elevens roll. ”Läraren 
är inte kunskapsbanken, utan anvisar sökvägar”. I en sammansatt klass beskriver 
Dan sin lärarroll som ”en lots ut ur den trånga farledens början, så lämnar jag 
dem [eleverna] sen där det är rumsjö och öppet hav”. Också Pia säger att det inte 
är korvstoppning, utan undervisningen måste anpassas efter barnet. Det som 
lärarna åsyftar med metaforen ”korvstoppning” är en undervisning där läraren är 
den som ska inneha all kunskap och förmedla denna till eleverna. Lärarna igen-
känner inte sitt eget tänkande och handlande i detta synsätt. Flera av lärarna rela-
terar till hur skolan var förr och säger att det är annorlunda nu. Enligt konstruk-
tivismen är utgångspunkten för undervisningen de erfarenheter som barnet redan 
bär. Flera av byskollärarna beskriver hur barnets kunskap och nivå är utgångs-
punkt för hur läraren ska arbeta vidare (se avsnitt 6.3.1).  

Petra berättar konkret hur hon upplevt en konflikt mellan de pedagogiska ström-
ningar som präglat hennes tänkande och de möjligheter och begränsningar som 
finns i de inre kontextuella villkoren för undervisningen i byskolan:  

Jag har haft en sån här teori att man inte skulle behöva strukturera så mycket, sitt 
jobb på det sättet, utan att man försöker, som det så fritt heter i dag att man ska lära 
eleverna söka information och ge dom, visa dom då: ”dom här böckerna finns och 
dom där böckerna finns och Internet och…” allt liksom på en gång. Och de facto är 
att fast jag försöker och har, jag menar, jag har provat på det också att ge lite friare, 
så klarar dom inte av det. (Petra, enlärarskola)   
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Petra har i stället utvecklat sina egna arbetssätt tillsammans med eleverna, 
arbetssätt som likaså är inspirerade av de kunskaper hon fått genom fortbildning:  

I stället så har vi försökt jobba väldigt mycket, till exempel i såna här ämnen som 
MN [miljö- och natur] så jobbar vi mycket med ”mind map”, tankekartor, för att för 
det första hade jag en sån här teori att ju mera eleverna skriver och liksom är tvungna 
att själv skriva den text som de jobbar med, så ju mera lär dom sig. (Petra, enlärar-
skola). 

En annan pedagogisk strömning som påverkat utbildningen är den socio-
kulturella inriktningen (jfr kulturpsykologiskt och kulturhistoriskt tänkande, 
avsnitt 3.1). Enligt Claesson (2002) finns det likheter mellan konstruktivismens 
förgrundsgestalt Piaget och den sociokulturella riktningens förgrundsgestalt 
Vygotsky. I Vygotskys tänkande dominerar miljön framom individen. Lärandet 
sker i ett speciellt sammanhang och påverkas av detta. Kulturen, kommunikatio-
nen och sammanhanget är det centrala. Processen betonas framom produkten. I 
lärarnas berättelser betonas ofta miljöns möjligheter och de betingelser som 
litenheten som struktur skapar. I det kulturpsykologiska tänkandet, så som det 
förs fram av Dewey (1997), finns barnets och den vuxnes kontinuerliga växande 
med som en grundtanke. En vinjett som anses representera Deweys tänkande har 
varit ”learning by doing”. Också i lärarnas berättelser om sin praktik finns detta 
tänkande, dels i form av ett holistiskt synsätt på eleven och dels i form av elev-
bemyndigande (jfr 6.4). Dan och Siv menar att eleverna lär sig bäst genom att 
själv försöka och tillåtas att göra fel:  

Om de liksom gör fel och upptäcker det själv, då är inlärningen djupare än om det på 
något sätt reproducerar det som läraren säger, på ett – efter en ganska enkel memore-
ringsprocess. Så jag låter dem göra fel och jag brukar säga just det där att ”de ska 
komma ihåg att man lär sig ofta mera genom att göra ett fel och upptäcka det och till-
rättalägga det, än genom att göra allting rätt direkt. (Dan, tvålärarskola) 

Övning, övning och det är nu med försök och misstag, och de provar och gör fel och 
gör om det. Det funkar ju inte så bra det här som förr i världen funkade, att du står 
och berättar nånting, det funkar ju inte. Ta-reda-på funkar bra. Nu när vi hade citron-
fjärilen så satt dom och bläddrade i böcker och tog reda på, vi tittade då på hur pup-
pan, hur det utvecklas fjäril från puppa och sånt där, men det måste ju ändå vara nån 
sorts bakgrund där, så att nog måste dom ju kunna sitta och ta lite information också. 
(Siv, enlärarskola) 

Stina talar om att barnen i skolan ska få lära sig ”hur man tar reda på, inte det här 
att lära sig utantill”. I byskolan har Stina med kolleger utvecklat en pedagogik 
där åldersblandningen och elevernas egen aktivitet är central: 

Hör du det här är kanske nog också nån sån här filosofi att... det måste ju liksom fin-
nas en ram, jag vet vad som skall läras. Men sen tror jag att den skolan som har varit 
förr, kanske på många ställen ännu, den går ut på det att barnen vet ingenting och de 
kan inte ta ansvar för nånting, utan du måste hela tiden stå där som en hök och vakta 
på dem och [ha] piskan i ena handen och moroten i andra handen. Men barn har väl-
digt stort ansvarskännande, bara man ger den där möjligheten att ta ansvar. Och jag 
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tror att jag nog hört det nånstans ifrån att nån [skola] har prövat på det [att ge barnen 
mer ansvar för sitt arbete], men de har inte orkat till slutet, men jag tycker vi har 
orkat till slutet och vi har utvecklat det ännu mer. Så jag tycker att det är det är nog 
en av de starkaste sidorna som vi har. (Stina, tvålärarskola) 

I lärarnas pedagogiska tänkande framkommer en lyhördhet för barnet och bar-
nets behov. Lärarskapet kännetecknas också av ett relationellt tänkande. I flera 
av de intervjuade lärarnas tankar om sitt arbete framkommer därtill att deras 
tänkande kan relateras till en etisk grundval, vilken berör lärarskapets grund-
läggande intention att arbeta för barnens optimala utveckling och växande. 
Slutsatsen är att byskollärares pedagogiska tänkande är influerat av flera peda-
gogiska inriktningar som berört utbildningen i Finland, men som en av lärarna 
uttrycker det gäller det att ”hålla grunden inom dig själv” (Siv). Lärarna tar del 
av pedagogiska idéer som kan vara till nytta för arbetet och utvärderar dessa 
utifrån den egna arbetsverkligheten och den egna synen på vad som är viktigt i 
relation till eleverna och i undervisningen. Lärarna är situerade i en vidare 
utbildningskontext än den konkreta arbetsplatsen, de representerar en finlands-
svensk och finländsk lärarprofessionalitet som bär ”spår av teorier i praktiken”, 
för att låna Claessons (2002) ord. Samtidigt är lärarna bärare av ett specifikt 
yrkeskunnande som är relaterat till den särskilda undervisningskontext de arbetar 
i. Detta yrkeskunnande har utvecklats som en process av växelverkan mellan den 
enskilda läraren (lärarens individuella professionella tänkande samt läraren som 
person med särskilda egenskaper och begåvning) och undervisningskontexten 
(den sociala och fysiska miljön, de inre och yttre kontextuella ramarna, samt 
strömningar i utbildningskontexten i stort).  
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Bilaga 7. Skolnätsutredningen 2005 (utdrag) 
/…/ En betydande målsättning för skolnätsundersökningen är att rationalisera skol-
nätet och att jämna ut kostnaderna. Inom utbildningsväsendet i Borgå finns många 
små enheter, som är dyra att underhålla. Räknat per elev är kostnaderna i en skola 
med två lärare betydligt högre jämfört med medeltalet för hela utbildningsväsendet. 
Dessutom har utbildningsväsendet ständigt fått nya lagstadgade skyldigheter samti-
digt som barnfamiljer som behöver utbildningstjänster har flyttat till Borgå från andra 
orter. Utbildningsväsendets budget har inte gett möjligheter att satsa tillräckligt på 
undervisningen. Personalutgifter, fastighetsutgifter, transportkostnader, kostnader för 
kostservice samt centraliserade datalösningar utgör merparten av utbildningsväsen-
dets driftskostnader. Antalet barn som behöver specialstöd växer och förorsakar ett 
kostnadstryck inom elevvården och specialundervisningen. Eftersläpningen av ut-
bildningsväsendets driftskostnader har försvårat ekonomiförvaltningen. Med struktu-
rella förändringar och genom att komprimera skolnätet kan man minska trycket på 
driftsekonomin.  

Varje elev har rätt till en mångsidig inlärningsmiljö, i vilken eleverna kan använda 
varierande och ändamålsenligt studiematerial och datateknik, studera i specialklasser 
samt idrotta i gymnastiksalen. En social inlärningsmiljö och umgänge med jämnåriga 
klasskamrater i samband med t.ex. grupparbete sker bäst i en skola av lämplig stor-
lek. I en liten skolenhet är det svårt att uppfylla kraven i läroplanen och att arrangera 
bedömningen. Ifall skolans storlek och elevantal förutsätter att flera lärare jobbar 
inom lärarkåren, möjliggör detta en bättre arbetsfördelning, en större variation i arbe-
tet och deltagandet i t.ex. projekt och kompletterande utbildning. I denna utredning 
utgår man ifrån att skolans minimistorlek är en skola med tre lärare och 50–60 elever. 
En skola av denna storlek kan ändå anses vara en liten skola. I en trelärarskola får 
man en fiffig modell för sammansatta klasser, eftersom man inte behöver skapa 
klasskombinationen 3–6. /…/ Arbetsgruppen utgår ifrån att elevgruppstorleken defi-
nieras flexibelt så att målsättningen är en grupp på 20 elever. Det ikraftvarande 
utbildningspolitiska programmet antyder också detta. /…/ Utbildningslagstiftningen 
ger en möjlighet att bilda sådana kombinationer av grundskolans årskursnivåer som 
man på det lokala planet anser vara lyckade. /…/ (Skolnätsutredningen 2005, 7–8). 
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Bilaga 8. Brunell, personlig kommunikation  
Utdrag ur e-postkommunikation med forskare V. Brunell (29.1.2003) vid 
Pedagogiska forskningsinstitutet, Jyväskylä universitet. 

Ärende: Re: Forskning om skolstorlek i förhållande till elevernas prestationer? 

/…/ I våra nationella och internationella utvärderingar har frågor om skol- och klas-
storlek samt klasstyp (enkel/sammansatt) ofta ingått. Sambanden mellan dessa vari-
abler och inlärningsresultaten i olika ämnen har varit praktiskt taget obefintliga eller 
åtminstone inte konsekvent entydiga; de har därför sällan rapporterats i forsknings-
rapporter med inriktning på att förklara skillnader i inlärningsresultat (även om 
obefintliga skillnader också är ett viktigt resultat). – I själva verket rimmar de ”obe-
fintliga” skillnaderna mellan olika stora skolor och klasser väl med ett annat ofta 
konstaterat finländskt resultat: Intrakorrelationerna på skolnivå (skillnaderna mellan 
skolorna i inlärningsresultat i vissa centrala ämnen och även i fråga om skoltrivsel) är 
bland de minsta i världen i Finland (se t.ex. Välijärvi m.fl., 2001. Suomen tulevai-
suuden osaajat, s. 27; Brunell & Törmäkangas, 2002. Tulevaisuuden yhteiskunnan 
rakentajat, s. 117, båda utgivna av Jyväskylä universitet, Pedagogiska forsknings-
institutet). – De små skillnaderna sammanhänger med att vi har en tämligen enhetlig 
grundskola och bakom den en ledande princip om jämlika utbildningsmöjligheter för 
alla. /…/ 

/…/ Den socioekonomiska nivån är kanske inte lika hög i glesbygdsskolorna som i de 
stora tätortsskolorna. Denna skillnad kan (men behöver inte) ge en lägre prestations-
nivå i byskolan. Det centrala är likväl inte prestationsnivån, utan framstegen i skolan 
från årskurs till årskurs. I Svenskfinland har det generellt sett visat sig, att elever med 
olika socio-ekonomisk bakgrund gör ungefär lika stora framsteg åtminstone i läskun-
nighet upp genom grundskolan. Lika troligt är, att de små skolornas elever (oberoen-
de av utgångsnivå) får ett lika stort tillskott av kunskaper och färdigheter som de 
stora skolornas elever. Okunskap om förhållanden som de ovannämnda kan leda till 
kritik av byskolan som pedagogisk miljö. Det finns kanske personer som stirrar sig 
blinda på resultatnivån, men som inte ser till framstegen i skolan. En annan sak är, att 
kommunerna är i penningnöd idag. På kort sikt sparar man pengar genom att dra in 
skolor. Hur det blir på lång sikt och med tanke på helheten, är en annan sak. /…/ 
(Brunell 2003.) 
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Bilaga 9. Mediematerial 
 

A. Urklipp ur tidningen Österbottningens nätupplaga (02.12.2007): 
Sämre undervisning i små skolor? 

Kommunpolitiker [namn]137 (sfp) sade i ett inslag i Radio Vega (30.11) angående 
skolnätet i Kronoby att undervisningen i kommunens små skolor är sämre än 
undervisningen i de större skolorna. Vi undertecknade undrar på vilka grunder 
[namn] baserar sitt uttalande som är direkt nedlåtande mot alla som arbetar och 
undervisar i de mindre skolorna. Ligger det något vetenskapligt argument bakom 
ställningstagandet eller grundar det sig på personliga erfarenheter av dagens 
undervisning i stora respektive mindre skolor? 

    Johan Boholm  rektor Påras skola 

    Östen Dahlskog  rektor Norrby skola 

    Ann Hanhikoski  rektor Djupsjöbacka skola 

    Carola Hulden  rektor Söderby skola 

    Camilla Vesala  rektor Småbönders skola 

 

 

B. Översättning av urklipp ur tidningen Etelä-Pohjanmaas nätupplaga 
(7.12.2007):  

Till mitt väsen är jag både byskollärare och förskollärare. Förskollärare eftersom de 
små barnen är nära mitt hjärta och jag har märkt att jag faktiskt har tålamod att stanna 
upp inför samma saker hur många gånger som helst under en dag. Byskollärare är jag 
för att jag tycker att byns och skolans samarbete är helt fantastiskt och fruktbart. 
Sedan år 2000 har här funnits en hem och skola-förening, som fungerar som en 
underavdelning till byaföreningen, och jag måste säga att föräldrarna gör ett strålande 
arbete tillsammans med barnen. Varje onsdag ordnas det till exempel i skolan en 
klubbverksamhet med temat Hela byn fostrar och föräldrarna driver den alldeles 
gratis. Många gånger har jag undrat om de ens har förstått hur mycket de ger till hela 
byns barn, i stället för att bara tillbringa tid med sin egen familj, funderar Tarja. 
(Aninko-Laukkola 7.12.2007, min övers.) 

 

 

                                                      
137 Namnet anges inte, eftersom jag inte funnit något bemötande av inlägget. 
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Bilaga 10. Lärare i litenhetens spänningsfält 
Här presenteras forskarkonstruktioner av innebörden i lärares arbete i byskola, så 
som den uttrycks i lärarintervjuerna. De intervjuade lärarna kan placeras in i 
olika fält i figuren ”litenhetens spänningsfält” (se figur 7). Samtidigt måste det 
ihågkommas att lärares arbetsverklighet är föränderlig. Balansen mellan olika 
aspekter i arbetet förändras över tid. Först beskrivs lärarnas arbetsverklighet i 
enlärarskolor (Tommy, Bo, Petra, Siv och Maria), därefter lärarnas arbetsverk-
lighet i tvålärarskolor (Marianne, Einar, Gabriella, Pia, Stina, Dan och Susanne). 
I figuren och framställningen är det noterat med I eller II för om läraren arbetar i 
en enlärarskola (I) eller tvålärarskola (II). 
Tommy (I). Läraren har hittat en balans i ett arbete som å ena sidan erbjuder fri-
het, å andra sidan innebär ansvar. Arbetet är stimulerande, men det finns osäker-
het p.g.a. indragningshotet. Arbetet i sammansatt klass kräver god planering och 
systematik, samtidigt som det erbjuder flexibilitet som gynnar kreativitet och ger 
möjlighet till lokalt anpassad undervisning genom t.ex. naturutfärder. Tommy 
betonar att det är viktigt att organisera så att arbetet i klassen fungerar väl. Att 
det finns en assistent i skolan ger stöd. Eleverna lär sig att arbeta självständigt 
och att ta ansvar, samtidigt som läraren kan handleda varje elev individuellt.138  
Bo (I). Det är god sammanhållning i byn, mellan skolan och familjerna och i 
skolan mellan läraren och skolköksan. Lärarens arbete kännetecknas av 
kreativitet och flexibilitet, systematik i arbetet, handledning av många årskurser 
samtidigt, lokalt förankrad kunskap, men även av osäkerhet. I början berodde 
osäkerheten på arbetets utmaning och komplexitet, men läraren utarbetade en 
egen strategi, ”sitt eget system”, för att klara av arbetet. Detta ”system” är det 
svårt att ge över till någon vikarie. I nuläget skapas osäkerhet i arbetet av indrag-
ningshotet som ligger över skolan. Bo betonar den pedagogiskt konstruktiva 
långsiktigheten i kontakten med eleverna. 
Petra (I). Arbetet i den lilla enlärarskolan innebär en utmaning som Petra valde 
just på grund av att hon önskade utmaning. Arbetet är ansvarsfullt, men 
betungande. Läraren får använda hela sin kompetens i arbetet och har hittat egna 
strategier för att nå varje elev på hans eller hennes nivå i den åldersblandade 
klassen. Läraren har ett behov av stödnätverk i arbetet och upplever professio-
nell isolering på grund av att skolan är geografiskt avlägsen. ”Det som jag tycker 
skulle vara idealet, så det är ju två eller tre lärare i en skola, då skulle man ha 
liksom lite så här spelrum”, är Petras konklusion. 
Siv (I). Arbetet innebär en balansgång där läraren måste anpassa sina personliga 
och professionella resurser till ett arbete som innebär stor utmaning, en utmaning 
som är både stimulerande och betungande. Siv trivs mycket bra i arbetet. Hon 

                                                      
138 För en fördjupning i de pedagogiska aspekterna och betoningarna hänvisas till det 
empiriska materialet i kapitel 6. Här redovisas enbart fragment av lärarnas pedagogiska 
tänkande. Lärarnas pedagogiska tänkande sammanfattades i figur 2.  
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ger allt och ”kämpar sig slut för dagen”, vilket blir tungt då kritik samtidigt 
framförs mot den lilla skolan som pedagogisk miljö och den hotas av indragning 
(se poetisk passage, avsnitt 6.2.3). Stöd av speciallärare, timlärare och elevernas 
föräldrar är viktigt. Skolköksan är en viktig medfostrare och kollega. Siv upp-
lever meningsfullhet i arbetet genom att hon får följa elevernas utveckling och se 
deras framsteg, samt ge dem tid att växa.   
Maria (I). Maria beskriver balansgången mellan krav/mål och resurser i sitt 
arbete. ”Det går så länge resurserna är tillräckliga”, säger hon, ”men minskar de 
ännu mera tar läraren stryk”. Arbetet är ändå övervägande stimulerande och 
Maria trivs både med eleverna och med människorna runt om och i miljön. Hon 
finner stödnätverk bland andra lärare i liknande situation och de skapar gemen-
samma projekt över skolgränserna. Maria ser pedagogiska möjligheter i att 
kunna uppmuntra varje elevs individuella potential och följa elevernas 
utveckling. 
Marianne (II). Marianne har barnet i centrum och balanserar mellan rutin och 
systematik å ena sidan och kreativitet och flexibilitet å andra sidan. Hon upp-
lever att arbetet och det kollegiala samarbetet fungerar väl. Ett fungerande 
samarbete med kollegan och skolköksan är viktigt för en fungerande under-
visning där allas kompetens kommer till sin rätt. Samarbetet inom skolan möjlig-
gör också aktiviteter i samverkan med byn. Marianne har hittat sin professionella 
självkänsla och tänker att ”nog gör jag rätt nog, fast vi gör på olika sätt”. Hon 
ingår i ett informellt lärarnätverk som ibland träffas och utbyter erfarenheter. 
Marianne betonar hur viktigt det är att kunna skapa långsiktigt förtroendefulla 
relationer till eleverna. 
Einar (II). För Einar innebär återkommande indragningshot en broms i den pro-
fessionella utvecklingen. Han känner sig inte motiverad att åka på fortbildning 
då skolan kanske ska stängas. Men han trivs i arbetet och betecknar sig själv som 
en ”traditionell” lärare. Einar betonar både fostran och baskunskaper. Han satsar 
på kreativt skapande, lokalt och kulturellt förankrad undervisning, samt pedago-
giskt och professionellt samarbete över språkgränserna. Samarbetet fungerar bra 
både inom och utom skolan. Han vill sköta skolan lika väl som om den skulle 
vara ett ”eget företag”. 
Gabriella (II). Gabriella upplever att arbetet i en liten enhet innebär både frihet 
och ansvar. Detta ansvar är övervägande stimulerande och gör att läraren utveck-
las både personligen och professionellt, samtidigt som det stimulerar till att 
utveckla skolan. ”Vårt lilla arbetsteam” i Gabriellas skola inkluderar hela perso-
nalen, ordinarie lärare, timlärare, speciallärare och skolköksa. Samarbetet 
fungerar och bygger på sammanhållning och trygghet i relationerna. Kontakten 
utåt i byn bygger på förtroende och samverkan vilket ger pedagogiska utveck-
lingsmöjligheter och möjligheter att förankra undervisningen i den lokala kultu-
ren och miljön. Det viktiga är inte lärarens ”undervisningsprojekt”, utan att 
undervisningen blir meningsfull för den enskilde eleven. 
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Pia (II). ”Allt är möjligt här”, säger Pia, ”det finns inga begränsningar”. Hon 
upplever att arbetet i tvålärarskolan innebär stor frihet och stort utrymme för 
kreativitet och utvecklingsarbete. Samtidigt är kreativiteten kopplad till den 
osäkerhet som indragningshotet skapar: ”Förstår de inte vad vi har här?”, undrar 
Pia, som tycker att ”liten är stark”. Osäkerheten är betungande samtidigt som 
byns förtroende och engagemang för skolan stimulerar läraren. Arbetsteamet ger 
trygghet och sammanhållning, vilket gynnar kreativitet och utveckling. Större 
externt förtroende från politiker, i form av vilja att bevara skolan och ge 
ekonomiska resurser t.ex. till renovering, skulle gynna lärarens fortsatta ork i 
arbetet. Pia trivs med lugnet och med att alla i den lilla skolenheten känner 
varandra som individer. 
Stina (II). Stina är mycket engagerad i sitt arbete och trivs med skolutveckling, 
men betonar samtidigt vikten av att hitta en balans mellan arbete och vila. 
Friheten i den lilla skolenheten innebär en stimulerande utmaning och gynnar 
lärarens professionella kreativitet. Hon upplever att hon har familjernas och byns 
förtroende, vilket ger henne möjligheter att ”pröva på” olika utvecklingsidéer, 
såsom naturskola och utveckling av åldersblandad undervisning. Stina betonar 
”den inre växten” hos barnet och betraktar elevens inlärning och utveckling 
holistiskt.  
Dan (II). Dan menar att skolutvecklingsarbete är en källa till trivsel i arbetet och 
skapar utmaning. ”Lusten kommer ur den där känslan då att befinna sig i 
rörelse”, säger han. Informations- och kommunikationstekniken som hjälpmedel 
har inneburit en stimulerande utveckling i skolan. ”Jag tycker att det är en väl-
signelse att få vara lärare, just den här tiden” säger Dan. Arbetsteamet fungerar 
och gynnar kreativitet. Läraren betonar vikten av balans mellan engagemang och 
vila, och menar att så kallad stagnation inte behöver vara något negativt, utan 
kan vara ett mycket nödvändigt viloskede på lång sikt. Dan vill ge eleverna en 
hållbar grund inför livet, som han betraktar som ett kontinuerligt växande. 
Susanne (II). Susanne upplever goda möjligheter till pedagogiskt utvecklings-
arbete och kreativt samarbete i den lilla enheten genom den trygghet och 
sammanhållning som finns i det lilla arbetsteamet. Alla vet allting och det är bra, 
tycker hon. Arbetsbördan är stor, vilket gör att det är viktigt att vara medveten 
om och söka en balans mellan arbete och fritid. Susanne vill gärna skapa 
projektarbeten som överbryggar både ansvars- och ämnesgränser tillsammans 
med skolpersonalen som helhet, samt samarbeta med byn. Hon betonar det 
viktiga i att eleverna är trygga och mår bra, för det är grunden för att de också 
ska kunna lära sig något. 
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Figur 7. Lärare i litenhetens spänningsfält 
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Konklusioner angående lärares arbete i en- och tvålärarskolor 
Utgående från sammanställningen kan det sägas att det finns en viss variation i 
tyngdpunkt inom arbetsupplevelsen bland lärarna utgående från om de arbetar i 
en enlärarskola eller en tvålärarskola. Samtliga lärare berättar att de trivs i 
arbetet.  
I en enlärarskola präglas arbetet av stort ansvar och stor frihet. De yttre stöd-
nätverken, både informella och formella, är viktiga i arbetet. Ansvaret och 
friheten kan vara stimulerande eller väga över till att bli betungande. Hos en av 
de fem lärarna väger tyngdpunkten över till att bli för betungande, samtidigt som 
läraren i grunden trivs med utmaningen och ansvaret. Lärarna finner olika 
strategier att möta arbetets utmaningar. I enlärarskolorna betonar lärarna särskilt 
den speciella möjlighet de har att följa barnet (jfr 6.3.3). Lärarna kan uppmuntra 
barnets potential på ett konstruktivt sätt och ge barnet tid och rum att växa. 
Också bland lärarna i tvålärarskolor finns en variation i arbetsupplevelse. Tyngd-
punkten hos sex av de sju lärarna finns inom ett fält där ansvaret och friheten i 
arbetet upplevs övervägande stimulerande, gynnar kreativiteten och det pedago-
giska utvecklingsarbetet. Det yttre stödet från elevernas föräldrar och byn gynnar 
lärarens engagemang. Indragningshotet och misstron gentemot de små skolornas 
pedagogiska kvalitet inom utbildningspolitiken och debatten, lägger i vissa fall 
sordin på atmosfären. För en av lärarna leder osäkerheten p.g.a. indragningshotet 
att utvecklingsmotivationen bromsas.  
Lärarna ser fördelar i att alla i skolenheten känner varandra som individer. Både 
lärarna i enlärarskolorna och i tvålärarskolorna uttrycker holistiska synsätt där 
elevens optimala och balanserade utveckling är viktig. Skolan ska enligt lärarna 
vara meningsfull för barnen i nuet, en plats där barnen trivs, får vara de är och 
utvecklas på sitt unika sätt i en gemenskap. 
  
 
 






