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Bilaga

Inledning

Jag hade under mina tidigare praktikperioder undrat över vad som gör en lärare
till en bra ledare och inte funnit något svar, utom det att personligheten spelar en
stor roll. Jag har sett många lärare i aktion och beundrat deras sätt att möta elever
och kollegor, trots detta har jag inte sätt någon röd tråd i deras förhållningssätt.
Vad jag förstod var, att man skulle vara konsekvent och rättvis och inte minst
otroligt tydlig i sitt förhållningssätt, men hur ska man få alla barn att fungera, på
ett så för individen fördelaktigt sätt som möjligt?

Under senare del av min utbildning insåg jag att det skulle komma någon kurs där
man i teori och praktik talade om hur man skulle bli en bra och tydlig ledare och
hur man skulle arbeta i kollegiet för att eleverna skulle må bra. Det var en
kombination av ledarskap i och utanför klassrummet som Stensmo beskriver i sin
bok Ledarskap i klassrummet i kombination med Grandelius som hävdar att den
vuxnes har ansvar att leda barnen in i vuxenvärlden med klara och tydliga regler,
samtidigt som vuxna har rätt att få vara vuxna och i egenskap av det vara den
som vet bäst.

När jag gjorde min slutpraktik på en skola där jag tyckte att ledarskapet fungerade
väldigt bra, blev jag nyfiken på hur man arbetade och vilka strategier det var som
gjorde att det mesta fungerade så bra. På skolan fanns trygga vuxna som ledde
barnen in i vuxenvärlden med hjälp av normer och värderingar.
Samtidigt såg läraren till att kunskapsprocessen främjades och fortskred. Det var
då jag beslutade mig då för att skriva om den här speciella skolans sätt att arbeta.
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Litteraturgenomgång

Vad står begreppet ledarskap i klassrummet för?

Stensmo (1997) skriver i sin bok att ledarskap i klassrummet internationellt går
under benämningen ”Classroom management” eller CM. CM handlar om vad
läraren ska göra för att förebygga eller åtgärda beteenden som stör eller avbryter
den planerade undervisningen.

Walter Doyle menar enligt Stensmo att läraren har två uppgifter det ena är att
vägleda lärande och det andra är att upprätthålla ordningen.
Den första uppgiften är att läraren ska ha och kunna förmedla de kunskaper
eleven förväntas ha efter avslutad kurs. Den andra uppgiften innefattar det sociala
”spel” som förekommer i klassrummet och effekterna av olika ledarstilar.

Ledarstilar

Stensmo (1997) har delat in lärarens ledarskap i tre olika stilar. Han har utgått från
den kontroll respektive lärare representerar.

Stark lärarkontroll. Läraren är den som fattar alla viktiga beslut. Eleverna lär sig
att läraren är en auktoritet och den som bestämmer. Eleverna förknippar denna
ledarstil med motvilja.

Delad ledarroll. Här förhandlar läraren och eleverna om klassrumsverksamheten
i demokratisk anda. Den här ledarskapsstilen kan antas ges ett gott socialt
klassrumsklimat.
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Svag lärarkontroll. Läraren låter eleverna bestämma vilka gränser som ska
sättas i klassrummet. Denna låt-gå anda leder till att eleverna får så mycket frihet
att de känner sig otrygga.

Klassrumsstrategier

I det dagliga arbetet i klassrummet är det inte bara lärarens ledarskapsstil som har
betydelse för det rådande klimatet, utan också de strategier läraren använder sig
av medvetet eller omedvetet för att upprätthålla ordningen. Granström (1992) har
funnit sju olika beteenden som lärare använder sig av för att nå de syften de
önskar.

1. Bänkarnas placering. Om bänkarna placeras i rader  så att eleverna har
ryggen mot varandra, försvåras kommunikationen mellan eleverna.
Möbleringen försvårar också utbytandet av idéer och minskar också risken för
att spontana grupper ska bildas.

2. Lärarens kateder. För att klart markera sitt ledarskap sitter läraren i en
kateder med en speciell katederstol.

3. Patrullering. Genom att gå runt i klassrummet när eleverna arbetar med
individuella uppgifter förhindrar läraren att elevernas testar sin sociala
kompetens och sitt värde i gruppen som sedan utmynnar i spontana och
impulsstyrda handlingar som kan leda till att en viss ”oreda” uppkommer i
klassrummet.

4. Begära ordet. För att kontrollera den offentliga diskussionen och
kommunikationen i klassrummet är det vanligt med att eleverna får begära
ordet. Detta sker oftast i form av att den som vill säga något räcker upp
handen. Läraren är sedan den som avgör vem som får ordet.
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5. En i taget. Denna regel medför att den person som talar kan tala till punkt
utan att bli avbruten. Genom att använda sig av den här principen ges eleverna
en grogrund till de demokratiska principerna.

6. Styrda arbetsuppgifter. För att förhindra okontrollerad klassrumsverksamhet
bestämmer läraren innehållet i arbetsuppgifterna och talar sedan om för
eleverna att de ska göra dessa. Läraren kan också beordra eleverna att vara
tysta eller sitta och lyssna.
Beställningarna sker ofta som underförstådda överenskommelser och deras
syften är att hjälpa eleverna att inhämta kunskap och förhindra okontrollerad
uppmärksamhet.

7. Välplanerade lektioner. Genom att planera lektioner kan läraren i viss mån
kontrollera händelserna i klassrummet. Läraren är här aktivitetsinriktad vilket
innebär att kunskaps- och färdighetsmålen inte har högsta prioritet.

Ovanstående teorier visar på tre ledarskapsstilar och sju klassrumsstrategier som
lärare kan använda för att skapa goda inlärningsbetingelser för eleverna i
klassrummet. Men räcker det med att bara se eleverna i klassrummet eller är det
viktigt med det som händer vid andra tillfällen i skolan?
Fostran

När man talar om hur vi vuxna bör bemöta barnen har meningarna under de
senaste decennierna gått åt olika håll. Under slutet av sextio- och sjuttiotalet var
det den ”fria uppfostran” som började ta form. Denna uppfostran var ibland en
avsaknad av uppfostran. Upprinnelsen till detta förhållningssätt var att man ville ta
klar ställning mot det auktoritära förhållningssätt som funnits tidigare men inte
hade något att ersätta det gamla förhållningssättet med. Bengt Grandelius skriver
”Vad vuxna behöver återupprätta är en auktoritet gentemot barn, där vi vuxna vet
att vi är betydelsefulla för våra och andras barn.”. Han menar att auktoritet har
med tydlighet och synliggörande av oss själva att göra. Han skriver också att
många vuxna idag lever för sina barn, mer än med sina barn. Som vuxen måste vi
ha rätt till oss själva. Genom att göra alltför stora försakelser för barnen får de
skuldkänslor och de vuxna blir otillfredsställda och utslitna. Att sätta gränser är
en nödvändig markering för att barnen i fortsättningen ska förstå vad som går an i
relationen till andra människor. Genom att i vardagen dra tydliga gränser skyddar
man barnen från att i framtiden känna oförmåga och misslyckande. Barn behöver
vuxna. De kan till och med förakta oss när vi inte har den självrespekt vi ska,
likaså kan barnen beundra och älska oss när vi visar med tydlighet vad som är
rätt och fel. Det är tryggt för ett barn att veta var gränserna går. Det
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förhållningssätt vi har mot våra barn är av största betydelse för hur de kommer att
förhålla sig till sina barn i framtiden. (Bengt Grandelius, 1997).

Stensmo (1997) menar att fostran är den aktiva medvetna påverkan som sker
mellan två generationer från vuxna/föräldrar/lärare till barn/ungdomar/elever.
Värderingar är vad man bör föredra framför något annat; vad som är bra eller
dåligt, rätt eller fel i olika sammanhang. Normer är regler för hur man bör handla
för att upprätthålla värderingar. Normer och värderingar har sin bas i det
mänskliga psyket. Det är ett slags känslor för eller emot något. Fostran är således
något mellan det biologiskt givna och det socialt önskvärda.
Om nu inte dessa värderingar finns hos den som ska uppfostra ett barn, måste
alla vuxna runt barnet hjälpas åt att upprätta värderingar som gör det lättare för de
unga att bli fullgoda vuxna, menar Grandelius.

Englund (1984) menar att själva kärnan i barnets uppfostran är en fortlöpande
indoktrinering. Det behövs en ständigt förnyad anpassning till de olika sociala
och materiella förhållanden som krävs för att individen ska kunna leva ett
någorlunda harmoniskt liv. Genom att ge eleverna olika former av utbildning och
blicka ut mot samhället och dess konst, litteratur och politik, kommer vi fram till
den process vars ideologiska värden vårt samhälle gjort till sina.

Disciplin

Ordet ”disciplin” kommer från latinets ”disciplina” och betyder uppfostran, tukt,
ordning. Ordet har nog för oss alla både positiva och negativa betydelser. När vi
kritiserar skolan och säger att det behövs mer disciplin och ordning menar vi att
det behövs mer ordning och reda. Om vi däremot ser disciplin som något
negativt ger vi det betydelsen av maktutövning och underkastelse.
När vi ger ordet disciplin betydelsen av ordning och reda är det vad vi
eftersträvar i det dagliga arbetet i skolan. Att ha god själdisciplin är en
förutsättning för de elever som vill komma långt och utvecklas på ett så
tillfredsställande sätt som möjligt. C.M. Charles, citerad i Stensmo (1997),
skriver att god disciplin har tre kännetecken:

1) att eleverna sköter sitt arbete,
2) att de tar ansvar,
3) att de skapar och upprätthåller goda relationer till andra människor.
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Charles menar att de elever som har god disciplin har alla förutsättningar att möta
de krav och den veklighet skolan är. De kan arbeta självständigt utan att någon
ser på och de kan bemöta vuxna och kamrater på ett sådant sätt att de blir
uppskattade och respekterade.

Skolan

Skolan (inklusive förskola och fritidshem etc.) är den plats i samhället där barnen
möter den vuxnes värld. Till det 16:e året är eleverna tvungna att komma till
skolan, sammanlagt 7000 timmar av sitt liv (Stensmo, 1997).

Skolan får inte ses som en isolerad ö utan som en del av den verklighet som finns
utanför. Många gånger är det en tuff och hård omvärld. Skolan behöver då
återspegla den verklighet barnen lever i. För att kunna nå fram till en djupare
fostran är det viktigt att båda parter i skolan, dvs. både elever och lärare, får stor
frihet – ”frihet till klart uttalade konstruktiva mål” (Englund, 1984, sid.103).

.

Läraren

Guy Englund (1984) skriver att lärarens roll under senare årtionden har ändrats i
sin karaktär från att ha varit kunskapsförmedlare till att bli uppfostrare, där barnen
ska uppfostras till ett liv bland medmänniskor ute i samhället.
Det arbete som bedrivs i skolan ”ska tjäna ungdomarnas personlighetsutveckling
och får inte som huvudmål ha prestationskrav och uppfyllelse av vissa
förutbestämda kunskapsmoduler” (Englund, 1984, sid.103) Det viktigaste i
arbetet med ungdomars utveckling till vuxna, mena Englund, är inte kursplaner
utan de psykologiska faktorer som tjänar ungdomarnas utveckling.

Läraren bör vara kunnig, ha humor, vara rättvis och ges frihet att utifrån eget
tänkande och få uppdragsgivarens fulla förtroende i sin utövning som lärare. Fast
inte ens en fullkomlig lärare kan under alla förutsättningar göra det ”rätta”.
Läraren ska framstå som en föregångsman, menar Englund. Hela tiden påverkar
läraren eleven i sitt beteende, på gott och ont. En bra pedagog kommer långt med
en bristfällig metod, men en svag utbildare kommer ingenstans med en ypperlig
metod.
Samtidigt är det viktigt att den personal, oavsett position, som finns på skolan har
rätt att uttrycka sin livsåskådning för ungdomarna. Det måste naturligtvis ske
under djupaste allvar, för som pedagoger ligger det alltid ett sanningskrav över
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oss och det vi säger. I denna strävan kan skolan organiskt växa fram ur
mångfalden och på så sätt bli bättre i sin fostrande uppgift.

Eleven

Jag har läst i Svante Beckmans (1982) bok, Kärlek på tjänstetid, om hur man ser
på den ökade professionalismen inom vården på bekostnad av moralisk auktoritet
och anser att det går att överföra till skolans värld.
Det är främst genom sammanhållning och gemenskap mellan eleverna som gör att
de kan arbeta planmässigt och lyckas med sina studier. Om man i sin strävan att
ge eleverna de ramar som förutsätts för ett fullgott vuxenkap, ersätter moralisk
auktoritet med professionell vetenskap, minskar man möjligheten till gemenskaper
som de enskilda eleverna och läraren kan identifiera sig med.

Disciplin och arbetsmoral bör komma inifrån eleven själv. Eleven gör här avkall
på sina egna önskningar för lojaliteten mot sin kamrater, där hon inser att man
måste underordna sig vissa skrivna och oskrivna regler utan att konstra. ”Friheten
är inte disciplinens antites, och likväl är lydnaden  den verkliga frihetens
bundsförvant.” (Englund, 1984, sid.109).

Englund menar att det idag finns fler elever som är aggressiva och störda än
tidigare. När man tittar på skolan ser man att ju längre upp i skolsystemet man är
desto tydligare blir läraren som ämnesexpert. I låg och mellanstadiet finns det
oftast en klasslärare som i viss mån också uppfostrar eleven och bryr sig om och
har kontakt med hemmet och ser till att eleven har med sig läxböcker hem. På
högstadiet däremot är det en mängd lärare som är inblandade i klassen samtidigt
som eleven ska byta klassrum vid en mängd tillfällen varje dag.
För oroliga elever kan denna rotlöshet leda till en mer uttalad oro och inte alltför
sällan leder det till att psykologer och slutligen BUP blir inkopplad för elevens
räkning.

Elever från ”goda” hem har däremot som vanligt det bästa stödet, dvs. de som
har en kulturell bakgrund och en stabil miljö där två föräldrar kan avlösa och
hjälpa varandra under ”jobbiga” perioder i barnens liv.
De barn som inte har den trygga bakgrunden drabbas också i detta fall hårdare.
Inte alltför sällan lämnar dessa elever skolan med ofullständiga betyg och de
kommer inte in på de praktiska programmen på gymnasiet som tidigare var ett
alternativ.

Förr kunde ungdomar komma in på arbetsmarknaden utan utbildning och där få
en sorts kamratuppfostran - ej att förväxla med pennalism – som de äldre i
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arbetslaget försåg dem med. Det fanns en naturlig linje mellan skola, hem och
arbetsliv som inte finns idag. Det sker således en utstötning redan från
grundskolan.

En utveckling i samhället under senare år är, att det skett en självfixering där
individen inte bryr sig om sina medmänniskor, utan var och en får ta hand om sig
själv.
Det är inte i respekt för en annan individ som man inte bryr sig utan snarare ett
slags liknöjdhet. Man struntar helt enkelt i hur det går för ens medmänniska.

Syfte och problemformulering

Mitt syfte med den här rapporten är att beskriva en friskolas sätt att arbeta för att
alla elever på skolan ska fungera. Skolan är tvåspråkig men det är inte det jag valt
att studera, utan den disciplin och ordning som råder på skolan. Jag vill ge en bild
av vad som är speciellt för den här skolans arbete för att upprätthålla disciplin
och ordning.

Jag är  också intresserad av om det finns några ”knep” man som lärare kan ta till
för att upprätthålla den ordning och disciplin man önskar. Jag är även nyfiken på
om ledarskapet i klassrummet och på skolan har betydelse för hur eleverna
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fungerar. Resultatet av studien ska kunna utgöra en grund i mötet med elever och
kollegor i det kommande arbetet som lärare.

Inom ramen för detta syfte blir de specifika undersökningsfrågorna jag söker svar
på följande:

1. Finns det någon speciell filosofi på skolan?

2. Ser eleverna den här skolan som annorlunda i förhållande till andra
skolor?

Den här uppgiften har utförts inom ramen för ett examensarbete om 10 poäng.
Uppgiften ingår som en del av grundskollärarutbildningen på institutionen för
tillämpad lärarkunskap i Linköping

Beskrivning av skolan

Skolan startade 1993 och består idag av 84 elever från förskoleklass till år nio,
det vill säga barn från fem till sexton år.

Det är tretton lärare på skolan men det är bara sju heltidstjänster. Det finns en
rektor som arbetar nära elever och lärare och även har lektioner, samt en
vaktmästare. Skolan har också några ALU-anställda, praktikanter och andra som
har lönebidrag. Två elever har personliga assistenter. I de naturorienterande
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ämnena i år sju till nio hyr man lokaler och lärare vid en av stadens kommunala
skolor. Det skulle bli för dyrt för friskolan att investera i  all den materiel som
skulle behövas för att NO- undervisningen skulle kunna bedrivas på ett
tillfredsställande sätt. Skolan har också en inhyrd lärare i B-språk.

Anledningen till att man startade en friskola var att man i början av 90-talet skulle
spara pengar i kommunen och som förslag i kommunstyrelsen skulle
besparingarna göras på de två sverige-finska klasserna i kommunen. Man skulle
helt enkelt skjutsa de tvåspråkiga barnen till den skola som låg närmast hemmet.
Dessa klasser hade funnits till för de barn vars föräldrar kom från Finland och
talade finska som modersmål.
Föräldrarna började reagera och det utmynnade i två krismöten som ledde till att
en styrelse valdes. Föräldrarna till de tvåspråkiga barnen ansåg att det var så
viktigt med det arbete som försiggått och den tvåspråkighet som barnen behövde
för att kunna identifiera sig med sina rötter, att det var värt det arbete som
krävdes för att en friskola skulle kunna inrättas och utvecklas till ett högstadium.

Det politiska läget i landet var vid den här tiden gynnsamt för friskolor och man
såg positivt på förslaget. Skolans organisation är uppbyggd på en stiftelse som
består av föräldrar och intresserade som har ansvaret för att skolans organisation
och ekonomi ska fungera. Rektorn på skolan har av stiftelsen fått uppdraget att
vara pedagogisk ledare samt att själv ansvara för att lediga tjänster tillsätts av
kvalificerad personal. Stiftelsen har däremot ansvar för löner och vilka avtal som
gäller för den anställde. Som jag berättade tidigare är den ursprungliga iden till en
friskola kommen ifrån föräldrar som ville att deras barn skulle få den möjligheten
som det innebar för dem att lära sig två språk med finskan som huvudspråk i de
tidiga åldrarna.

I intervjufrågorna har jag försökt att få en bild av hur skolan arbetar för att det ska
fungera. Skolan har under senare år fått elever som inte kan anpassa sig i den
”vanliga” skolan utan som sista utväg sökt sig till stadens enda friskola för att den
har rykte om sig att klara av de flesta problem.

Skolans undervisning sker i år ett till sex i huvudsak på finska. Naturligtvis finns
svenska med som ett separat ämne liksom i svenska skolor. Barnen har betyg i
alla ämnen samt ordning och uppförande redan från år ett.

Den ekonomiska situationen på skolan är sådan att varje elev får en viss summa
pengar och det ska räcka till allt den eleven behöver. När man på kommunen ska
dela ut pengar för dessa elever ligger alltid friskolans elevpeng under kommunens
elevpeng därför att kommunen anser att friskolan inte har samma omkostnader
som kommunen.
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Skolan har inte rätt att neka elever att komma in i skolan. I den överenskommelse
man gjorde med kommunen när man startade upp skolan framgick att alla elever
har tillträde till skolan så länge plats finns.
Skolans rykte är gott på grund av den goda disciplin och ordning som råder där.
Det leder till att en del barn som har problem i den kommunala skolan söker sig
till skolan som en sista utväg.

Utformning av metod

Jag bestämde mig i ett tidigt skede att studien skulle genomföras med intervjuer.
Utgångspunkten för min intervju var en frågeguide (se bilaga). En sådan intervju
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under samtalsliknande former gjorde att jag kunde ställa följdfrågor utifrån hur
samtalet utvecklade sig. Fördelen med att intervjua var att jag skulle kunna vara
med och tolka det som sägs i betoningar och med kroppsspråk. Därför valde jag
att göra en kvalitativ studie ( Trost 1993).

Jag valde att göra intervjuer med rektorn. Ur lärarkåren intervjuade jag en manlig
och en kvinnlig lärare. I intervjusituationen var de båda tillsammans. Lärarna är
båda uppvuxna i Finland.
Jag ville också intervjua elever på skolan. För att få spridning på dessa valde jag
att intervjua en grupp i klass 4-6, och en grupp i klass 7-9. Grupp 4-6 bestod av
två flickor och en pojke, alla i gruppen hade finskfödda föräldrar. Däremot
bestod 7-9 gruppen av en flicka vars föräldrar var helt svensktalande och en
flicka och en pojke som hade föräldrar födda i Finland.

Jag hade tidigare praktiserat på skolan och kände både lärare och elever vilket jag
tror gjorde det lättare att få ärliga svar.

Min ambition med studien var att försöka förstå och analysera helheter. Avsikten
att ge en personlig prägel på arbetet var i det närmaste ofrånkomligt, då jag under
min praktik fått en inblick hur man arbetade på skolan.

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en frågeguide som jag tidigare upprättat.
Graden av standardisering kan sägas vara låg. Visserligen hade jag en viss
ordning på frågorna, men det förekom en hel del följdfrågor. Det var en
ostrukturerad intervju där de inblandade gavs maximalt svarsområde.

Egna erfarenheter
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Under min slutpraktik var jag sex veckor på Sverige-finska skolan. Jag kunde
under tiden studera på vilket sätt man arbetade för att upprätthålla disciplin och
ordning på skolan och vad det var som gjorde skolan så speciell.

Då jag tog kontakt med skolan för min blivande praktik la jag märke till den
positiva anda som rådde på skolan. Redan de första dagarna blev jag mycket
imponerad av den stämning som fanns på skolan. Lärarna var mycket trevliga
mot mig och mot varandra och hade även stor respekt för eleverna och deras
föräldrar.

Första gången jag var med på en lektion förstod jag att ordning och reda var ett
av nyckelorden på skolan. Efter varje rast ställde eleverna upp på ett led utanför
ingången till skolan, när det var tyst i ledet fick de gå in.
Genom att lugna ner eleverna innan de gick in markerade läraren att nu börjar
snart lektionen.
Inne i klassrummet stod eleverna tysta bakom sina bänkar och väntade på att
läraren skulle hälsa och be dem sätta sig ner. I och med att eleverna satt ner hade
lektionen börjat och det skulle vara tyst i klassen till någon fick ordet. I klassen
fanns en grupp pojkar som var stökiga, dessa sattes genast på plats och
uppmanades bestämt att sköta sig, vilket de gjorde resten av lektionen.

Det fanns en del saker som förvånade mig.
Eftersom jag har bild som tillval skulle jag genomföra en del bildlektioner. Dessa
lektioner var i en stor grupp med 24 elever från år ett till fyra. Vid ett tillfälle skulle
eleverna klippa ut bilder ur tidningar. Hela golvet fylldes av mängder med
pappersremsor och skräp. Som det alltid är i en grupp så blir några elever färdiga
mycket snabbare än alla andra. Jag gör mig beredd på att ta en liten strid med
dem för att få dem att städa efter sig och alla kompisar. Jag vänder mig till dem
och säger att de kan städa eftersom det är så mycket skräp överallt. De tar då
utan kommentarer och plockar upp och sopar efter alla elever.

Det här är en av alla de vardagssituationer som man bara genom att vänligt be
någon elev att göra något, fungerade utan att det behövdes ifrågasättas. Andra
tillfällen kunde vara när kepsarna var på inomhus eller när man spillde något på
golvet som måste torkas upp.

Anledningen till att dessa småsaker inte fick så stora proportioner som kan vara
vanliga i andra skolor tror jag berodde på att alla vuxna på skolan tog sitt ansvar
och sa till eleverna och i förekommande fall tog en konflikt med dem.
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Lärarna på skolan arbetade mycket intensivt med sina arbetsuppgifter och med
det sociala engagemang som varje elev krävde. Det var långa arbetsdagar och
ofta möten på kvällarna.

Varje dag hade lärarna gemensam frukost i personalrummet. Under den tiden
utbyttes tankar om hur elever fungerade och vad som hänt under de första
timmarna, vilka som var frånvarande och om man visste varför. Det förekom
också vanligt socialt prat om vardagliga saker och trevliga händelser som
födelsedagar uppmärksammades med sång och kramar.

Skolans litenhet gjorde att när man var där kändes det som man tillhörde en stor
familj. En bidragande orsak till känslan var också det nära samarbete man hade
mellan hemmen och skolan. Skolan var till stor del involverad i de
hemförhållanden som eleven befann sig i och man talade och diskuterade mycket
om det fanns problem omkring en elev. Det var alltid en debatt om de sociala och
moraliska problem som uppkom på skolan och/eller i klassrummen.

Rektorn fanns oftast på skolan vilket gjorde att hon såg vad som hände och var
hela tiden med om svåra situationer dök upp. Hon kunde också följa med i det
sociala spel som finns mellan lärarna på skolan och följa deras diskussioner på
nära håll.

Intervju
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Intervju med rektor

Presentation

Rektorn vid skolan är kvinna 33 år gammal och har arbetat som lärare sedan –89
och blev vald till rektor våren –93. Hon har fortfarande undervisning och kan på
så sätt aktivt delta i elevarbetet och förstå lärarna när problem uppstår.
När friskolan startade upp blev hon av stiftelsen tillfrågad om hon ville bli rektor.
Rektorn är född i Finland men har gått grundskola och gymnasieutbildning i
Sverige och även sin lärarutbildning har hon gått här. Hon har också en
fyrtiopoängs språk- och kulturhistorisk utbildning. Hon har arbetat som
ungdomsledare i finska föreningen sedan hon var 18 år och ser det som en stor
erfarenhet i arbetet med barn.
När hon gjorde sin slutpraktik på lärarhögskolan valde hon att göra den i Finland.
Rektorn är mycket präglad av finsk kultur, hennes föräldrar är finländare och att
hon talar finska hemma och med sina finska vänner. Måste hon välja flagga blir
det den finska.

Skillnader och likheter mellan friskolan och den kommunala skolan

Skillnaden mellan den här skolan och den kommunala skolan är att skolan är
uppbyggd med hjälp av föräldrarna vilket gör att det finns vissa regler, normer
och evenemang som ingår i skolans årsrytm. Skillnaderna är små men viktiga,
enligt rektorn. För övrigt följer skolan de planer och dokument som styr den
kommunala verksamheten. Undervisningen i skolan är utökad med finska, alla
elever läser finska som ett ämne. Är man endast svensktalande läser man
nybörjarkurs. Finskan är alltså skolansvaltimmar och jämkning från andra ämnen.
Varje elev ha rätt till ett visst antal undervisningstimmar under ett läsår. I varje
ämne finns en minimigräns för antalet timmar eleverna ska få. Den tid som är
utöver minimitiden har den enskilda skolan möjlighet att ta och använda sig av, till
exempelvis skolans profil.

Fördelen med den här skolan är att den är så liten. Antalet elever och lärare gör
att alla känner alla. Det finns ingen möjlighet för någon att ”försvinna” eller
gömma sig här. Lärarna arbetar också med elever i alla åldrar vilket bidrar till att
de lär känna eleverna väl.

Lärarens roll
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Rektorn anser att lärarens roll är mycket viktig, läraren behövs i klassrummet.
En bra lärare ska vara tydlig ledare och kunna leda barnen till att själv kunna lära,
samtidigt är det viktigt att även läraren lär, det vill säga delar med sig av sin
kunskap. Karisman hos läraren är också viktig, det har ju med personlighet att
göra och är svårt att skaffa sig genom utbildning eller dylikt.
När vi fortsätter samtalet berättar rektorn att hon tycker att en form av legitimation
av lärare inte vore så dumt. Alla som går lärarutbildningen är kanske inte lämpade
som lärare bara för att man har de kunskaper inom ämnet som krävs. Hon menar
att denna legitimation skulle innefatta att läraren skulle kunna styrka att han har
kunskaper om ämnet samtidigt bör det vara så att personen ifråga måste ha klart
för sig sin människosyn och hur han ser på barn. Barnen är inga objekt för
lärarens skull, utan en dialog mellan barn och lärare som hela tiden måste fortgå.

När hon som chef anställer lärare vet hon vad hon vill ha och anser sig ganska
krävande och för att lyckas med det som är skolans mål måste hon ha väldigt
bestämda lärare. Det är viktigt att läraren vill arbeta enligt de mål och regler som
skolan bestämt. Lagandan mellan lärarna är också viktig, om man inte fungerar
inom kåren hur ska då läraren kunna uträtta något.

Problembarn, hur hanterar ni dem?

När vi talar om problembarn som kommer till friskolan anser rektorn att det är
viktigt att inget sopas under mattan, allt ska tas upp till ytan och föräldrarna
tvingas aktiveras och delta i barnens problem. Det händer att föräldrar inte vill
vara aktiva men det ligger i föräldrarnas roll att vara föräldrar och därför måste
alltså dessa aktivt delta i det som händer runt barnet. Det är trots allt deras barn
det handlar om. Det är ständigt en pågående diskussion bland personal och lärare
om ”problembarnen” och det händer ganska ofta att föräldrar kallas till skolan,
och det har visat sig vara väldigt effektivt. Om föräldrar tvingas ta ledigt från
arbetet resulterar det i att en förändring kommer till stånd. Eleverna måste hålla sig
inom vissa gränser både när det gäller skolarbetet och den sociala ramen, en
bidragande effekt till att det fungerar så bra är naturligtvis storleken på skolan.
Här kan eleverna helt enkelt inte försvinna som en i mängden. Finns det problem
måste man lösa dem för att allt ska fungera.

Det här arbetssättet kräver mycket av lärare och rektor vilket gör att det periodvis
kan kännas mycket tungt. Kontakten med hemmen och de problem som kan
finnas där gör att lärarna känner ett hårt tryck på sig att ta sin del av ansvaret för
att eleven ska må bra.
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Lärarna arbetar hela tiden i nära samarbete med hemmen. För att ge den enskilda
eleven de bästa förutsättningar att utnyttja sina färdigheter krävs att det alltid finns
en rak kommunikation. Ibland hamnar lärare och föräldrar på kollisionskurs, men
då är det alltid så att alla på skolan är involverade i problemet och stöttar
varandra. Rektorn har hela tiden samtal omkring elevernas utveckling och vet vad
som händer under skoltid.

Fördelen med en friskola

Största fördelen med en friskola är att beslutsfattandet går snabbt eftersom det
inte finns någon stor byråkrati.

Det finns också en frihet i de ekonomiska val man gör. Man kan välja vad man
kan använda pengarna till i en annan omfattning än de kommunala skolorna har
möjlighet till. Samtidigt är det också ett väldigt stort ansvar.

Skolan har ingen förebild i någon annan skola. Vad som däremot automatiskt har
blivit är att den finska skolkulturen sitter i väggarna. De flesta föräldrar och lärare
är finska vilket betyder att det finska automatiskt finns med. I Finland har läraren
högre status än i Sverige, vilket medför att både föräldrar och elever har mer
respekt för skolans ledning och lärare. I det dagliga arbetet kan respekten för
läraren många gånger förenkla svåra diskussioner och beslut för att föräldrarna
litar på att skolan gör sitt bästa för barnen.
Vad man inte tar efter från finskt skola är det undervisningsmässiga som skiljer
sig ganska rejält ifrån det svenska. Finska skolelever läser till exempel inte historia
förrän i fjärde klass, medan de svenska läser historia redan från år ett. Det är den
svenska läroplanen som styr hur undervisningen och verksamheten på skolan ska
bedrivas.
Skolan har däremot gjort som de flesta skolor tagit godbitar från t.ex. Montessori
och Waldorf.

Intervju med två lärare

Presentation

Jag har intervjuat två lärare, en kvinna som är 50 år och har arbetat som lärare i 20
år och en man som är 51 år och har arbetat som lärare hela sitt yrkesverksamma
liv.
Eftersom de båda intervjupersonerna är uppvuxna och har sin grundutbildning i
Finland så är de mest präglade av den finska kulturen. Fortfarande har de vänner
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och släkt i Finland och det bidrar till att kontakten med det genuint finska
fortsätter. Som invandrare i ett land sitter födelselandets traditioner och seder fast
rotade i själen. Intervjupersonerna känner sig som sverige-finnar. Med det menar
man finnar som bor i Sverige och talar svenska.

Kvinnan har svensk utbildning till högstadielärare
Mannen är i grunden utbildad till finsk folkskollärare och har senare kurser och
utbildning som ger honom kompetens till att arbeta som högstadielärare.

Skillnader och likheter mellan friskolan och den kommunala skolan

Den kvinnliga läraren tycker att skolan, som helhet, har förändrats under de
senaste åren. Från början var den sverige-finska friskolan väldigt lik den
kommunala skolan men under de senaste åren har skillnaderna ökat i och med
den nya läroplanen.
Varje skola bildar ju sin egen profil på ett tydligare sätt än förut och det bidrar till
att det kan var ganska stora skillnader mellan de kommunala skolorna beroende
på vad man på skolan anser vara viktigt.

Den manlige läraren fyller i och berättar att anledningen till att man startade en
friskola är inte att man såg brister i den kommunala skolan utan att kommunen
inte ville driva en kommunal sverige-finsk skola på de villkor som den bedrivits
tidigare i kommunal regi. Han menar att hade kommunen sett positivt på den
skolform som den här skolan representerar hade det varit den bästa lösningen,
men tyvärr så ville inte kommunen det. Fördelen med att arbeta i ett
rektorsområde inom den kommunala verksamheten hade varit det samarbete man
kunde ha bedrivit med helt svenskspråkiga klasser och som på ett positivt sätt
skulle gynnat både de svenska och sverige-finska eleverna, men också lärarna på
skolan.

Mycket i den kommunala skolan och friskolan är lika, berättar den kvinnliga
läraren. Man har samma läroplan och arbetar mot samma mål som den
föreskriver. Skillnaden i organisationen är den att man integrerar eleverna ända
upp till år nio. På skolan finns en klass av vardera, F-3, 4-5, 6-7 och 8-9.
Eftersom skolan är så liten är ett måste att integrera hela vägen upp till år nio.

Friskolan ser som en viktig del av sin verksamhet att tillsammans med föräldrarna
att uppfostra eleverna, som ett led i detta har skolan betyg redan från år ett. I
betyget har man fortfarande kvar betyg i ordning och uppförande.
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De större eleverna i år åtta och nio har också en fadderelev i de lägre årskurserna.
För de stora barnen gäller det att vara med i de små barnens sociala lärande, som
när det tex. är adventsgudstjänst eller gemensamma samlingar i skolan. På så sätt
överbrygger man rädslan mellan de små och stora barnen.

Den lilla skolan bidrar också till att eleverna inte behöver ta en roll, eller vara
någon de inte är, beroende på att alla känner varandra Eleverna kan vara sig
själva. Både mobbning och skolk är begrepp som inte bekymrar lärarna på den
här skolan särskilt mycket. Eftersom problemet finns överallt kan man inte säga
att det inte finns här , men det är lättare att se och åtgärda tidigt och snabbt, vilket
också sker. Man accepterar inte under några förhållanden att elever ska må dåligt
eller vara utfrysta.

Den manliga läraren påpekar att den här skolan kanske är den skola som verkligen
är för alla. Varje dag besöks skolan av föräldrar och vuxna som bara hälsar på
Man har ofta högtider och möten där alla träffas och umgås, vilket också bidrar
till att föräldrar som har haft barn i skolan fortfarande håller kontakt med den. Att
föräldrar finns och besöker skolan är kanske den största skillnaden mellan den
kommunala skolan och friskolan. Anledningen till att den här skolan besöks
oftare av föräldrar än den kommunala skolan beror nog på den finska inriktningen
och småskaligheten. De finsktalande föräldrarna kan här uttrycka vad de tycker
och känner; här finns deras landsmän och skolan tvingar föräldrarna till ett
engagemang om ett sådant inte finns. Allt detta gör att skolan inte blir något
främmande för föräldrarna utan en naturlig del av familjens liv. Skolan ser också
som sin uppgift att ge barnen den kultur och de traditioner som både är svenska
och finska vilket gör att man uppmärksammar även mindre högtider, födelsedagar
av kända personer och jubileer på ett annat sätt än den kommunala skolan gör.
Man försöker att ge barnen en plats i historien där man kan finna en identitet
utifrån sina rötter och sin framtid. Kulturevenemangen på skolan är också ett
forum för att föräldrar och barn möts under angenäma former.

En annorlunda åtgärd man tvingats göra på skolan beroende på småskaligheten är
att lärarna arbetar ofta i alla klasser vilket gör att de mindre barnen träffar fler
lärare än vad som är vanligt i de kommunala skolorna. Å andra sidan träffar
eleverna bara ca tio lärare totalt under hela grundskoletiden.

Under senare tid har skolan fått elever som tidigare gått i kommunal skola men
inte kunnat anpassa sig där. Det handlar om elever med stora problem, både
kunskapsmässiga och sociala. Eftersom skolan har ett gott rykte om sig att klara
av de flesta problem så är det många föräldrar som en sista utväg söker att få in
sina barn i friskolan för att se om barnen lyckas bättre. Dessa elever har inte den
”uppfostran” som den här skolan ger sina elever och det tar således tid för
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eleverna att anpassa sig till de krav och mål den skolan har. Skolan får inga
resurser extra för att ta emot elever som den kommunala skolan inte kan ge
tillräckligt. Det här i sin tur går ut över de andra barnen och tär på lärarnas krafter
i en sådan utsträckning att man inte vet hur länge man orkar eller hur långt man
når.

Den manliga läraren menar att det finns en gräns för vad man orkar med och att
den gränsen snart är nådd. Samtidigt anser den kvinnliga läraren att skolan nått
enorm framgång med dessa elever, men att ibland kanske man inte når ända fram.

Lärarens roll

Kvinnan inleder med att förklara att hon anser att man ska vara en tydlig ledare,
det är läraren som leder och bestämmer vilken verksamhet som ska bedrivas i
klassrummet. Samtidigt menar hon att det är viktigt att vara öppen för nya förslag
och lyssna på vad eleverna vill och samtidigt vara ödmjuk. Eleverna måste ha
möjlighet att påverka men det är läraren som ska leda och ta det slutliga beslutet.

Den manlige läraren tycker att man ska vara kompis, men en kompis där alla vet
att det är jag som ledare som tar de viktiga besluten. Det är läraren som ska leda
arbetet. Eleverna ska veta att de alltid kan prata och diskutera med lärare, men de
måste samtidigt visa hur det ska fungera för att man ska kunna arbeta och
diskutera i en grupp. För att upprätthåll ordningen och uppmärksamheten i
klassrummet använder sig ingen av lärarna av att skrika utan att låter eleverna
märka att det inte står rätt till genom exempelvis tystnad. Eleverna lär sig ganska
snabbt hur läraren fungerar och man behöver för det mesta inte ta till några
kraftyttringar. Som lärare upptäcker man också vilka som inte uppfattar reglerna.

Eleverna på den här skolan är oftast också uppfostrade på ett sådant sätt att de
vet var gränserna går, vilket också underlättar undervisningen i de högre
årskurserna, menar den manlige läraren.

Det är viktigt att vara en förebild som vuxen.

Problembarn, hur hanterar ni dem?

Lärarna berättar om att de ”problembarn” man har på skolan har kommit från
andra skolor. Man har på det senaste året fått barn med DAMP, elever som
skolkat och barn som är mycket svaga från den kommunala skolan. Alla barn
som kommer från andra skolor har alltid problem.
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Skolan är liten och alla vet vem alla är. Det är lätt att hitta någon att prata med och
känna förtroende för, som lärare säger man aldrig nej när någon vill prata utan tar
sig tid. En nackdel för lärarna är att de aldrig har ledigt. Den tid de är på skolan är
de alltid tillgängliga för eleverna. Det här anser lärarna är en bidragande orsak till
att barnen lyckas. Eleverna blir alltid sedda, de har vuxna personer som alltid bryr
sig om vad de gör och hur de beter sig. De syns. Så fort någon är borta från
undervisningen åker man hem till eleven och pratar om vad som är orsaken till
skolket, hur eleven fungerar på skolan och tar på så sätt itu med problemet direkt.
Avståndet, både det fysiska och psykiska, är så litet på den här skolan att man
alltid ser varandra. För läraren blir det naturligtvis en mycket mer intensiv
arbetssituation, men eleverna är vinnare, menar lärarna.

Fördelen med en friskola

Största fördelen för lärarna, tycker den kvinnliga läraren, är friheten. Läraren
värdesätts och är med i beslutsprocessen. Eftersom skolan hela tiden brottas
med ekonomin måste man ofta hitta nya vägar för att nå målen. Lärarna känner
också att de värdesätts från ledningen och föräldrarna, vilket gör att vardagen blir
lättare.

Den manliga läraren menar att den största fördelen för eleverna är att de lär sig två
språk och två kulturer som förhoppningsvis ger dem en identitet som håller livet
ut.

För föräldrarna innebär det mer engagemang, de är i stor omfattning med och ser
vad som händer och sker på och i skolan. Det händer ofta att föräldrar kommer
med bröd till lärarna eller med glass eller dylikt till barnen.

Är det frivillig segregering ?

Det stämmer inte alls, hävdar den manlige läraren bestämt. Valet att göra en
friskola är resultat på att kommunen inte ansåg att det fanns någon ekonomisk
eller social anledning att ställa upp på de här barnen och deras föräldrar, och som
enda utväg såg då eleverna och deras föräldrar möjligheten i att starta en  friskola
som kunde tillvarata de sverige-finska barnens och deras föräldrars behov. Det är
viktigt att barnen behåller sitt hemspråk, men samtidigt lär sig svenska. För att bli
trygga och få självrespekt och självkänsla krävs att eleverna som vuxna har en
god underbyggnad av det svenska språket, men samtidigt måste skolan ge dessa
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elever möjlighet till kontakt med sina finskspråkiga släktingar för att kunna
identifiera sig med sina rötter och bli trygga vuxna.

Den kvinnliga läraren berättar att det i läroplanen talas om vilka mål som
hemspråksundervisningen ska nå upp till, men för att nå målen krävs det att
kommunen satsar pengar. Dessa medel är nu så snålt tilltagna att det inte fungerar
som det ska.

INTERVJUER MED ELEVER

Presentation av elevgrupp 1

Den första elevgruppen består av tre elever från år 4-6. Det är två flickor och en
pojke. Flicka ett och pojken är elva år och flicka två är tio år.
Alla barnen har gått på friskolan sedan de var sex år och började på ”lekis”.

Flicka två berättar att hennes föräldrar bestämt att hon skulle gå i den här skolan.
Hon har inga släktingar här i Sverige, i hemmet talas det både svenska och finska.
Flickans föräldrar har båda gått i finsk skola.
Flicka nummer två säger att hennes föräldrar ursprungligen är finländare och det
talas finska hemma. Av föräldrarna är det en som gått i svensk skola och den
andra i finsk skola. Flickan har massor av släkt i Sverige, men de åker och hälsar
på den övriga släkten i Finland en gång om året ungefär.
Pojkens föräldrar är uppvuxna i Finland och båda föräldrarna har gått i finsk
skola. Det är föräldrarna som har bestämt att pojken ska gå i den här friskolan.

Skillnader och likheter mellan friskolan och den kommunala skolan?

När vi samtalar om skillnaderna mellan den här skolan och en kommunal skola är
barnen överens om att här talar vi finska och har lektioner i finska språket, vilket
de tycker är mycket bra.

Barnen förklarar för mig att på skolan är det inte rektorn som bestämmer utan en
styrelse som består av föräldrar
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Det bästa med den här skolan tycker barnen är att man talar finska. De svenska
barnen som går här läser också finska. Eleverna tycker att det är bra att kunna två
språk när man ska ut och resa och hälsa på sina släktingar i  Finland.
Flicka nummer två avslutar med att säga att hon rekommenderar den här skolan
till alla som vill gå i en bra skola.
Anledningen till att den här skolan är så  bra är att den är liten och att alla vuxna
bryr sig om eleverna så att de lär sig det de ska.

Presentation av elevgrupp 2

Den här elevgruppen består tre ungdomar från år 8-9. Gruppen består av två
flickor och en pojke. Alla tre är femton år och går i ”åttan”.

Vilken anknytning har ni till finsk kultur och finsk skola? Varför eller vem
har bestämt att ni ska gå på den här skolan?

Pojken berättar att båda hans föräldrar är uppvuxna i Finland och har gått i finsk
skola, mamman har även gått i svensk skola. I hemmet talas det finska. Pojken
har gått i den här skolan sedan den var i kommunal regi.
Flicka nummer ett berättar att hon inte har någon anknytning till Finland eller finsk
kultur eller skola. Det finns ingen i hennes närhet som hon talar finska med. Den
här eleven började på friskolan på vårterminen i sjuan. Anledningen till att hon
började på skolan var att hon fick höra hur det var på friskolan och jämförde det
med den skola hon då gick på. Efter det beslöt hon sig för att söka sig till
friskolan. Skolan var känd för att den var liten med mycket ordning och reda
vilket tilltalade henne. Hon kände sig också utanför i den sociala gemenskapen i
klassen.
Flicka nummer två har finska föräldrar och i hennes hem talas mest svenska, men
en del finska förekommer också. Det känns naturligast att tala svenska även
hemma anser hon. I snart ett år har flicka nummer två gått i friskolan, tidigare gick
hon i en kommunal skola. Hon berättar att det var dålig stämning i klassen och
många av eleverna var dumma mot varandra. Hon kände sig utanför i sin tidigare
klass men här känns det mycket bättre.

Vad är det för skillnad på en kommunal skola och den här?

Skolan och klasserna är mindre vilket gör att det går att göra mer, menar flicka
nummer ett. Flicka nummer två tillägger att det inte finns någon mobbning på
skolan. Det beror också på att skolan är så liten enligt de båda flickorna, men
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även pojken håller med. En anledning till att det kanske inte förekommer så
mycket mobbning kan bero på att eleverna här mår så mycket bättre och vet vad
som gäller, fortsätter flicka ett.

Det enda som eleverna kan komma på är bättre på en kommunal skola är att
datorerna är mer tillgängliga och får disponeras friare och att det finns större
sortiment av godis och smörgåsar att köpa i uppehållsrummet, allt enligt flicka ett.
Enlig flicka nummer två fanns det inget som var bättre i den kommunala skolan.

Här på skolan har man stora krav på eleverna, ligger man efter i något ämne
kräver läraren att man ska komma ifatt och man får hjälp med det. Inte för att
läraren vill vara dum utan för att han bryr sig om mig som elev och vill mitt bästa,
tillägger flicka ett. Skulle lärarna göra likadant i en kommunal skola skulle det ta
alla hans krafter, eftersom det är så många elever och lärarna får mindre och
mindre tid för varje elev. På den här skolan har man tid att bry sig om eleverna.
Det kanske beror på att man står så nära varandra och att elevantalet inte är så
stort.
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Diskussion

Syftet med studien var att ge en beskrivning av en friskolas sätt att arbeta för att
upprätthålla ordning och reda. Dessutom skulle undersökningen försöka klargöra
vilka strategier lärarna förfogade över för att nå sina mål.

För att kunna nå undersökningens mål gjorde jag en intervjuguide och intervjuade
rektor, två lärare och två grupper av vardera bestående tre elever från mellan- och
högstadiet. Intervjufrågorna skulle ge en bild av hur man arbetade på skolan samt
beskriva vari hemligheten med den disciplinerade skolans elever och lärare låg.

Metodval

Intervjumetoden ansåg jag vara en bra metod för att få en bild av hur man tänkte
och arbetade på skolan. Mycket av den information jag ville ha låg också i de
inblandades personlighet och jag tyckte då att i en intervju kunde naturliga
följdfrågor ställas. Genom att upprätta en frågeguide kunde intervjuerna utföras
under samtalsliknande former. Det visade sig också vara ett bra sätt att spela in
intervjuerna på ett ljudband. Jag kunde då i efterhand lyssna och tydligare se vad
som sades ”mellan raderna”. Eftersom jag tidigare praktiserat på skolan hade jag
en bild av hur man arbetade och tänkte, det kan också färga tolkningen av svaren
jag fått.
Jag tyckte att intervjuerna lät mig ta del av vad elever och personal ansåg om
skolan. De intervjuade var villiga att svara på frågorna.

En svaghet i intervjuerna var att de gjordes i grupp. Här är det risk för att
personerna påverkas av varandra. Enligt Trost finns det en risk att de som är
tystlåtna inte kommer till tals utan de språksamma tar över. Tydligast var det
inom elevgruppen. Jag försökte vid varje enskild fråga kräva svar av alla, men de
som inte var så pratsamma hade jag ändå svårt att nå om jag inte skulle ställa
ledande frågor vilket jag försökte undvika. Däremot fungerade intervjun med de
båda lärarna bra.
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Slutdiskussion

Resultatet av intervjupersonernas svar visar att varje ny situation som kan tänkas
uppkomma på skolan tas på största allvar, vare sig den är stor eller liten. Skolan
använder sig också av hela elevens situation i uppkomna problemsituationer. Man
menar att man inte kan se elevens handlande som en separat del av dennes  liv,
utan allt hänger ihop. För att nå de bästa resultaten tvingas därför föräldrar och
lärare att aktivt delta i arbetet kring eleven.
Rektorn har stora krav på lärarna. För att få arbeta här krävs ett helhjärtat
engagemang och ibland sena kvällar med arbete och diskussioner.
Sammantaget visar studien att en engagerad lärarkår, på en liten skola,
tillsammans med föräldrar och elever kan nå oanade resultat när det handlar om
kvalitet på skola och den undervisning som bedrivs där. Skolan har inga
underkända elever hittills.

Gränserna mellan hem och skola har lätt för att suddas ut när man arbetar så
intensivt med föräldrakontakten och aktiviteter på skolan. Eftersom elevantalet är
relativt litet gör det intensiteten i samvaron mer påtaglig än den skulle var på en
större skola. Då skolan först vänt sig till de sverige-finska familjerna ökar känslan
av att det är en stor ”familj” som arbetar tillsammans, med mycket nära relationer.
Banden mellan lärare, föräldrar och elever är väldigt starka. En fördel med detta
är att lärarna har en bild av elevens hemförhållanden och vilken social sfär eleven
befinner sig i. Under dessa förutsättningar tror jag det kan vara lättare för läraren
att se till elevens behov av stöd och hjälp i skolarbetet. Samtidigt är det en risk att
det skapar förutfattade meningar om elevens intellektuella status och det kan bli
till nackdel när eleven jämförs med tidigare syskon eller sätts i relation till sin
hemmiljö.

Den intensiva kontakten mellan hem och skola leder till att lärarens arbetssituation
blir tyngre och mer krävande än den vanligen är i kommunala skolor.
Kontakten och insynen i barnens hemförhållanden är inte alltid positiv och kan
vara psykiskt tungt att bära. Englund (1984) skriver i sin bok att han anser att just
det att läraren kan leva sig med i elevens hela situation är en förutsättning för att
skolan ska lyckas i sin ambition att ge barnen den uppfostran och kunskap som
krävs av dem som vuxna. Genom sin kunskap om barnens hela situation och stor
insikt om dess liv och förutsättningar kan eleven bemötas på ett sätt som är
relevant för hela dess situation.
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Man kan jämföra friskolans sätt att arbeta med äldre tiders skola och
gemenskapen kan liknas med en slags ”bykänsla”. Läraren ses som en auktoritet
både hos elever och föräldrar. Den påtagliga närheten till varandra påminner
också om forna tiders sätt på social kontroll. Det kan hända att synen på lärare
beror på att de flesta föräldrar är påverkade av sin egen finska skolgång eller sina
föräldrars sätt att se lärarna som en yrkesgrupp, med en annan social status än vi
som är uppvuxna i Sverige och har svenska föräldrar gör. I Finland är lärare en
person man ser upp till. Rektorn beskriver i intervjun att läraryrket har hög status i
Finland. Anledningen till att den sociala kontrollen är så påtaglig tror jag beror på
att det finns en vi-känsla, dvs. vi sverige-finnar.

Både Grandelius (1997) och Stensmo (1997) hävdar betydelsen av att de vuxna
som vistas runt barnen tydligt visar vilka sociala beteenden som är önskvärda i
samhället. Att som vuxen ge barnen tydliga gränser i vardagen skyddar barnet
från att som vuxen känna oförmåga och misslyckande.

När Grandelius (1997) talar om ett återupprättande av den vuxnes roll som
auktoritet är det precis det den här skolan har lyckats med. Det kanske beror på
den uppfattning som elever, föräldrar och lärare redan har med sig som en del av
sitt ursprungslands normer och värderingar.

Under 70-talet när den fria uppfostran var en vanligt företeelse i Sverige så hade
denna typ av uppfostran inte samma genomslagskraft i vårt östliga grannland.

Behovet av att bryta den totala styrning som präglade uppfostran i
efterkrigstidens Sverige var att svänga pendeln för långt åt andra hållet och inte
alls ingripa i barnens liv. Idag kan vi se konsekvenserna av det. Många vuxna
känner inte till de rättigheter och skyldigheter de har emot sina och andras barn,
det som tidigare generationer såg som en självklarhet. Som ett led i detta vill
föräldrar idag ha hjälp från skolan att uppfostra sina barn.

Varje förälder vill sina barns bästa men har inte de verktyg de behöver för att
återupprätta sitt vuxenkap.

Det är således en viktig del i vårt arbete som lärare att tydligt markera för eleverna
vilka gränser som gäller och hur man ska bete sig mot sina kamrater och
medmänniskor. Vi ska ge barnen den sociala kompetens som krävs för att få
självrespekt och i framtiden kunna uppfostra sina barn. I det arbetet måste vi
upprätthålla den vuxnes rätt till att bli de ledare vi faktiskt förväntas vara, till och
med ifrån barnens eget perspektiv sett.
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Skolan som institution har tidigare mött elever som av sina föräldrar fått normer
och värderingar som en del i sin uppfostran. Nu när den fria uppfostrans barn
blivit vuxna och deras barn börjar skolan, har dessa föräldrar ingen struktur eller
kunskap om hur man som vuxen beter sig mot barnen. Förhållandet har lätt för
att bli ett kompisförhållande snarare än ett barn-förälderförhållande. Den vuxne är
således mer kompis än förälder till sitt barn. Här kommer nu skolan in som ett
komplement till föräldrarna, nämligen att ge barnen den uppfostran och de
värderingar och normer som barnet så otroligt väl behöver och förmodligen
längtar efter. I LPO-94 står det att:

” Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och
utveckla ett kulturarv – från en generation till nästa. Skolan skall därvid vara
ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling.
Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. ”

På sverige-finska skolan arbetas det mycket med att fostra barnen enligt de
principer som beskrivs i läroplanen. Som ett led i detta är upprätthållandet av
disciplin och ordning en viktig del.

I intervjun med lärare och rektor påtalas det ofta om vikten av att vara en tydlig
ledare och att rektorn skulle vilja ha en slags legitimation av hur läraren är som
utbildare och tydligheten i dennes sätt att utföra sitt arbete. Jag ser det som en
tydlig gest om att lärare inte bara ska vara väl insatt i sina ämnen utan även kunna
se barnens behov av auktoritet och ledarskap i det dagliga skolarbetet och de
andra aktiviteter som bedrivs i skolan och dess regi.

För att upprätthålla den ordning som är önskvärd i arbetet i klassrummet använde
sig lärarna av en del klassrumsstrategier.

I klassrummet på skolan var det läraren som bestämde vad som skulle göras.
Eleverna fick vara med och säga vad de tyckte, men det var alltid läraren som tog
det slutgiltiga beslutet om vad och hur allt skulle göras. En tydlig regel i
klassrummet var att läraren alltid hade makten över vilka som fick tala och  att han
klart och tydligt såg till att det bara var en taget som pratade.
De här är en del av vad Granström (1992) beskriver som medvetna eller
omedvetna strategier. Läraren använder sig hela tiden strategier för att uppnå de
mål som denne anser rimliga. I klassrummet använder sig då läraren av ”knep” för
att målen ska nås.

Jag anser att de styrmedel läraren på den här skolan använder sig av, är mycket
ofta förekommande i klassrum över huvudtaget. Själva iden med skolarbetet
måste på något sätt förknippas med en viss form av struktur och det är då enklast
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att ha strategier för det. Dessa strategier blir en trygghet både för läraren och
eleven.

Ett mellanting mellan det Stensmo (1997) kallar stark- och delad ledarroll, är den
beskrivning jag skulle vilja ge lärarnas sätt att arbeta på vid den här skolan.
Läraren är en auktoritet, samtidigt som en viss form av demokrati förekommer.
Eleverna har mycket stor respekt för läraren och dennes kunskap. Vid intervjun
med eleverna så uttrycker sig också en elev klart och tydligt att en lärare ska vara
ledare och bestämma, annars fungerar inte arbetet i klassrummet.
Under min tid på skolan hörde jag aldrig att någon elev förknippade den
auktoritet läraren hade med motvilja utan snarare med beundran. Man hade
respekt för lärarens kunskap och sätt att bry sig om varje enskild elev.

Englund menar att i det dagliga arbetet i klassrummet blir lärare en del av den
sociala miljön. Vem som helst av skolans personal ska oberoende av sin position
ha rätt att påverka ungdomarna utifrån sin livsåskådning. Ju starkare enheten kan
formas ur mångfalden desto bättre kan skolan lyckas i sin fostringssträvan.
Det här stämmer bra överens med det sätt friskolan arbetar på. Här strävar man
efter att se varje individ. Det viktiga är inte vem det är som har en åsikt utan att
varje människa har rätt att mötas med tilltro och respekt för den person han är.
Genom att utnyttja den personal som finns på skolan blir också varje elev och
förälder mer synlig.
Det är också viktigt för eleverna att se att de vuxna har åsikter och kan tycka till i
det som händer och sker på skolan.

Hela samhället är uppbyggt av ramar som vi samhällsmedborgare måste hållas
inom. I skolan måste vi förbereda barnen på att infinna sig i det system som
krävs för dem vid varje enskilt tillfälle, och som en led i detta ska eleverna lära sig
det i skolan.

Guy Englund (1984) skriver i sin bok om hur skolan och samhället under senare
år blivit allt mer individualiserat. Människorna som inte passar in i det mönster de
förväntas göra är det ingen som bryr sig om. Kontakten mellan skola och
samhälle har suddats ut och man kan inte längre se någon röd tråd mellan familj,
skola och yrkesliv.

På Sverige-finska skolan har man på ett mycket bra sätt löst det problemet
genom att hela tiden samverka mellan hem och skola. Målet för skolan är att se till
att varje elev blir godkänd i alla ämnen och att göra det tillsammans med hemmen.

Jag tror att det är en bra strategi att tvinga föräldrarna till deltagande i barnens
utveckling och förehavanden på skolan och i skolarbetet. Det kan också vara till
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stor hjälp i familjer där det bara finns en förälder eller sociala problem. Skolan
kan då fungera på ett stöttande sätt och hjälpa föräldrarna att ta den roll de
faktiskt har, nämligen att vara föräldrar.

Mycket av att vara vuxen ligger i att tala om och markera för barn och ungdomar
vad som är rätt och fel. Grandelius (1997) skriver också om att vi vuxna har rätt
och skyldighet att visa att vi är vuxna genom vårt handlande. Eftersom vi har levt
ett antal år mer än våra barn har vi fått en mängd erfarenheter som gör oss vuxna
och till dem som vid många tillfällen vet vad som krävs av barnen för att de ska
fungera på bästa sätt och förberedas för vuxenlivet.

Som arbetsplats kräver ledningen mycket av sina anställda, men å andra sidan är
det klara och konkreta mål och värderingar som styr arbetet. Det finns också en
önskan från samhället, inte minst föräldrar, att ge barnen en mer strukturerad
uppfostran än vad som kanske varit vanligt under de senaste decennierna. Det
handlar mycket om att ge nästa generation nycklar till en social tillvaro där
samspelet mellan människor ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Grandelius
skriver också om att genom det arv vi bär med oss av den fria uppfostrans dagar
kan vi tydligt se att vuxna fortfarande har svårt att hävda sin rätt till sig själva, och
det värde man har som vuxen. Barn behöver vuxna som med tydlighet visar vad
som är rätt och fel och vad som går för sig eller inte.

Just nu arbetar skolan för en utbyggnad där man ska ta emot helt svensktalande
elever. Jag tror att det kommer bli ett mycket lyckat drag, då både nya lärare och
elever kommer att rekryteras. Elever med en annan bakgrund blandas med de
sverige-finska eleverna. Skolan kommer att utvecklas till en enhet med oanade
möjligheter, och chansen att skolan ska få hög status och bli populär, är stor, just
därför att man klart vågar visa att disciplin och ordning är något väsentligt  och
bör vara en tydlig del av skolans verksamhet, lika tydlig som de mål i LPO-94
varje skola i sitt uppdrag arbetar mot.

Jag anser att Sverige-finska skolan i sin strävan att utföra ett gott arbete, handlar
på ett sådant sätt att de många gånger utan att själva reflektera över det, gör en
mycket stor insats för sina elever, men även ger av sin egen kraft och energi för
att uppnå de mål de föresatt sig. Eleven sätts i fokus på ett sätt som vore
önskvärt på alla skolor.

Den som har stor invärtes säkerhet vågar visa sina svagheter så som att vara
rådvill och obeslutsam, medan den som med starkt markerad yttre säkerhet
ibland döljer sitt vankelmod med detta.
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Bilaga

Intervjuguide för intervjuer på Sverige-finska skolan.

Fakta om skolan.

Hur många elever, lärare och övrig personal finns det på skolan?
Vad har skolan för ekonomiska resurser jämfört med den kommunala skolan?
Varför startade ni en Sverige-finsk friskola?
Försöker ni efterlikna någon, i så fall vilka?

Rektor.

Ålder- kön- år i yrket?
Vilken anknytning har du till finsk kultur och finskskola?
Vad har du för utbildning?
Vad är den allmänna filosofin och idén med att skapa en sverige-finsk skola i
Sverige?
Vilken syn har du på den kommunala skolan?
Vilka är likheterna och skillnaderna mellan er skola och kommunens?
Hur ser du på lärarens roll som ledare i klassrummet?
Vad gör ni för att problembarn ska fungera i skolan, och hur skiljer sig ert sätt att
hantera dessa barn från den kommunala skolans sätt?
Vad ser du som största fördelen med en friskola?
Varför har ni betyg från år ett?

Lärare

Ålder- kön- år i yrket?
Vilken anknytning har du till finsk kultur och finskskola?
Vad har du för utbildning?
Vilken syn har du på den kommunala skolan?
Vilka är likheterna och skillnaderna mellan er skola och kommunens?
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Hur ser du på lärarens roll som ledare i klassrummet?
Vad gör ni för att problembarn ska fungera i er skola?
Vad ser du som den största fördelen med en friskola?
Utifrån kan man se er skola som en frivillig segregering, vad anser du om det
påståendet?

Elevgrupper

Hur länge har ni gått på skolan?
Vad är skillnaden på den här skolan och en kommunal skola?
Vad tycker ni om skillnaderna?
Är ni frivilligt segregerade?


