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Inledning

Detta examensarbete handlar om skolor i glesbygd och tätorter. Detta ämne är värt att

fördjupa sig i av den anledningen att det under senare år varit så att många av dessa små

byskolor, framför allt i de norra delarna av Sverige, har lagts ned och det har fått stora

konsekvenser för bygden, men också av den anledningen att jag själv bott på landet och åkt

skolbuss lång tid varje dag för att gå i skolan i tätorten. I bussen till ”min ” skola reste jag

varje dag förbi den gamla skolan som lades ner eftersom man i kommunen tyckte att det fanns

ett för litet elevunderlag för att skolan skulle få vara kvar. I samma skola har även mina

föräldrar gått liksom många av mina skolskjutskamraters föräldrar. Jag har många gånger hört

dem berätta om skolan och hur det var att gå i en liten skola på landet, nära hemmet och sina

kamrater. Detta är något jag själv saknat. Jag tror att det var annorlunda att gå i skola på

landet där man var en liten klass, alla kände varandra och man levde i en mer naturlig och

harmonisk miljö utan att behöva hävda sig för sina klasskamrater som man träffade varje gång

man började i nytt ”stadie” (år 1, 4 och 9). Men fördelen att bo nära sina klasskamrater och

känna varandra utan och innan  kan också vara en stor nackdel, eftersom det kan vara svårt att

vara anonym. Dessa funderingar och erfarenheter har väckt en del frågor, som varit

intressanta att fokusera på. Hur är det att arbeta i en glesbygdsskola? Ger det andra

förutsättningar än att arbeta i en stadsskola?

Denna problematik har varit utgångspunkten för mitt arbete.



Skola i glesbygd

5

1.  Syfte och frågeställningar

Syftet med mitt arbete är att visa på skillnader och likheter mellan skolor i glesbygd och

skolor i tätorter. Detta för att man lättare ska få en nyanserad bild av den svenska skolan och

för att öka förståelsen av skolan i olika delar av Sverige. Eftersom det inte finns så mycket

tidigare forskning inom ämnet vill jag med intervjuer försöka skapa en bild av en skola i

glesbygd och mina frågeställningar blir där av;

 1. Hur uppfattar lärarna betydelsen av att skolan ligger i en glesbygd respektive stad?

2. Upplever lärarna att det finns fördelar/ nackdelar med att vara lärare på en skola i en

glesbygd respektive stad?

3. Hur uppfattar lärarna skolans  påverkan på  ortens  framtid?

Med glesbygd menas glest befolkade områden inklusive mindre tätorter.1 När jag använt

begreppet glesbygd menar jag just detta, ett område med gles befolkning där avstånden till

andra större orter är långa. Med begreppet tätort menar jag således en tätbefolkad ort och ett

tätbefolkat område där orten ligger placerad.

2.  Tidigare forskning

Inom ämnesområdet skola i glesbygd har mycket lite forskning presenterats så

materialtillgången inför detta examensarbete har varit liten.

En rapport om årskurslöst högstadium producerat vid Uppsala universitet 1980 (Annika

Andrae), tidningsartiklar från Skola och samhälle och ett utdrag ur Skogen i våra hjärtan

(Boris Ersson) är det som ligger till grund för min litteraturgenomgång.

I början av seklet var det vanligt med byskolor, men i takt med industrialiseringen och den

ökade urbaniseringen, då många människor flyttade in till arbetena i tätorten, så lades många

skolor ned. Detta resulterade i att många barn fick lång skolväg. Under 1950- och 60- talen

                                                
1 Nationalencyklopedin band 7 s. 526
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började man med centraliserade högstadieskolor vilket innebar att ännu fler barn från

landsbygd och glesbygd fick resa för att komma till skolan. Hur påverkade detta barnen?

I två artiklar ur Skola och samhälle, nr. 2-3 1958, som gjordes i detta sammanhang visade att

skolprestationerna hängde samman med lång resväg och långa skoldagar. Man diskuterade

hur införandet av ett obligatoriskt högstadium skulle kunna förhindra eller mildra detta. Det

man kom fram till var att de barn som hade lång väg till skolan och de som bodde

inackorderade på centralorten uppnådde sämre resultat i skolan än de elever på centralorten.

För lite fritid och instabila inre känslor, inre trötthet och psyke åberopades som tänkbara

orsaker. Undersökningen presenterade förslag på hur man ska kunna hjälpa dessa barn. Man

kom fram till att skolgång på hemorten 2/3 av skolåret var att rekommendera och resterande

del skulle bedrivas på skolan i centralorten. Via brev och radio skulle eleverna kunna ha

kontakt med lärare i vissa ämnen, i övrigt skulle undervisning skötas med kompetenta lärare

och med hjälp av hemmen. Utredarna menade också att resande lärare kunde vara aktuellt mot

skälig ersättning och tillgång till bil.

Byn som vägrar dö, heter ett avsnitt i Boris Erssons bok Skogen i våra hjärtan, där beskriver

Ersson människornas kamp för sin skola i den lilla byn Drevdagen, norr om Idre. 1972

beslutade skolstyrelsen att skolan i Drevdagen skulle läggas ner. Invånarna i byn protesterade

mot att barnen skulle få resa med buss till Idre eller Älvdalen för att gå i skolan och mot att

politiker och myndigheter hela tiden motarbetade utvecklingen i byn. Många fruktade att byn

skulle dö eftersom de ansåg att skolan var hjärtat i Drevdagen. Invånarna i Drevdagen

kämpade, barnen skolstrejkade och lärare reste frivilligt till byn för att stödja byborna i striden

om skolan och efter en lång kamp vann Drevdagsborna och skolan fick vara kvar.

I Annika Andreas rapport Grundskola i glesbygd  tas frågan om årskurslöst högstadium upp

som en  form av högstadium för de barn som bor i glest bebyggda områden. Hon säger att en

av fördelarna med detta är att barnen slipper inackorderas på annan ort eller resa långa

sträckor varje dag. 2

Rapporten tar också upp högstadiets inverkan på orten. Man visar att ett högstadium på orten

fördröjer en negativ utvecklingstrend eftersom skolan har en positiv inverkan på inflyttningar.

                                                
2Annika Andrae, Grundskola i glesbygd.  s.18
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Detsamma kan överföras till en bygd där det finns en skola vare sig det är låg-, mellan- eller

högstadium. I undersökningen visar det sig också att 42% (1980) av mellanstadiebarnen åker

skolskjuts och 80% av barnen på högstadiet. Att åka skolskjuts långa sträckor  och bo

inackorderad är utmärkande för glesbygd. Detta skulle kunna minskas om det fanns

årskurslösa  högstadium på orten menar författaren.

Undersökningarna är mycket väl utförda och de är utförliga. Nackdelen är att de är gamla.

Detta gör att de i vissa avseenden känns inaktuella då skolan i och med LGR-80 och LPO-94

genomgick stora förändringar som inte presenteras i rapporterna.

3.  Metod

Eftersom litteratur tillgången inom ämnesområdet ’ skola i glesbygd’ är knapp så fann jag att

det bästa sättet att få en bild av hur det är att vara lärare i en glesbygdsskola respektive

stadsskola var att besöka skolorna och intervjua lärarna. Detta gjorde jag också av den

anledningen att jag ville ha en så verklighetstrogen och nyanserad bild som möjligt.

Arbetet är upplagt så att jag jämför två glesbygdsskolor i Malungs kommun, nordvästra

Dalarnas län, med en skola i tätort, Linköpings kommun, Östergötlands län. Jag har intervjuat

två lärare på en skola i Linköping som jag kommit i kontakt med genom praktikperioder

under utbildningen. Att jag valt att jämföra dessa Linköpingsskolor med två skolor i Malungs

kommun beror på att jag besökt skolorna i Malungskommun två gånger innan jag började

med det här arbetet och jag fann det då intressant att undersöka dem närmare. Båda lärarna är

kvinnor och den ena har jobbat på skolan i fyra år, den andra i ungefär 20 år.  Båda lärarna är

födda och uppvuxna i en stad. Den ena har sin tjänst i år 4-6 (lärare 1) den andra i år 7-9

(lärare 2). Intervjuerna har ägt rum på skolorna eftersom lärarna hade svårt att hitta en tid som

låg utanför deras arbetstid. På glesbygdsskolorna har jag intervjuat två lärare på två olika

skolor. Den ena läraren har jobbat på skolan i tre och ett halvt år, den andra i ungefär 22 år.

Båda var i yngre medelåldern. Det var en man (lärare A) och en kvinna (lärare B). Den ena

läraren är inflyttad från södra Sverige medan den andra har bott i byn hela sitt liv. Också

dessa intervjuer ägde rum på respektive skola av praktiska skäl. Alla intervjuade lärare fick ut

frågorna ungefär 10 dagar före intervjun för att de skulle kunna förbereda sig på bästa sätt.

Frågorna i intervjun är uppdelade i tre kategorier; undervisning, lokaler/skolbyggnader samt

läraren och skolan. Jag hänvisar  till frågeformuläret, bilaga 1.
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En av de  lärare jag intervjuat ville inte att jag bandade intervjun så därför har jag gjort

anteckningar under själva intervjutillfället och sedan i direkt anslutning till intervjutillfället

skrivit ned det som sades. Att jag inte spelade in de andra intervjuerna beror på att jag inte

ville att det skulle bli någon skillnad mellan intervjuerna.

Eftersom jag ville ha så uttömmande svar som möjligt har jag i mina intervjuer använt

mestadels riktade frågor med öppna svar.3

De frågor jag använt har följts av relevanta följdfrågor som ökat förståelsen och gjort arbetet

mer intressant. Alla intervjuade lärare har i slutet av intervjutillfället haft möjlighet att tillägga

saker om det var något de kände att de glömt.

När jag renskrivit intervjuerna har varje berörd lärare fått läsa igenom ”sin” intervju och vi

har därefter per telefon gjort ändringar och tillägg så att ingen ska känna sig felciterad eller

feltolkad.

4.  Beskrivning av bygden

De  glesbygdsskolor jag besökt ligger i Malungs kommun. Kommunen har en yta på ca. 4107

km2. Malungs kommun hade (98- 12 –31) 10 980 invånare, det vill säga tre invånare per

kvadratkilometer. Centralort är Malung, i kommunen finns också orterna Lima, Rörbäcksnäs,

Vörderås, Sälen, Sörsjön, Yttermalung och Öje.  Dessa orter ligger i Västerdalälvens dalgång

där ca 90% av invånarna bor.  I de norra delarna av kommunen ligger Sveriges sydligaste

fjäll, Transtrandsfjällen. Där finns landets, för närvarande, största fjällanläggning. I de södra

delarna finns lägre men kraftigt kuperade förfjällsområden. Dalgången saknar större sjöar och

eftersom älvens sidor är mycket branta så svämmar älven ofta över under vårfloden.  I

Västerdalälvens dalgång finns även en del jordbruk. De största näringarna i kommunen är

förutom skinnberedning och skinnklädestillverkning skogsbruk, fjällturism och tullarna mot

Norge.4

                                                
3 Bell, Judith. Introduktion till Forskningsmetodik  s.74
4 www.malung.se och Nationalencyklopedin
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5.  Skolan, läraren och undervisningen

5.1.  Undervisning

Min första fråga till de intervjuade lärarna var om de trodde att undervisningen skiljer sig i

glesbygd och stad och vad en skillnad i så fall beror på. Lärarna som arbetade i tätort tror att

man som lärare i en glesbygd ser mer till varje elevs behov. Att detta är möjligt tror de beror

dels på att det är färre antal barn i en glesbygdsklass än vad det är i en klass i tätorten och dels

på att man i en tätortsskola har fler att ta hänsyn till vad gäller schema och raster. Man kan

inte släppa ut barnen när de behöver röra på sig på samma sätt i en tätort. Lärarna i tätorten

tror också att skolan i en glesbygd blir mer av en social träffpunkt för barnen eftersom de ofta

har långt till sina kamrater. Det är inte så lätt att träffas och leka efter skolan som det är i en

tätort. Den ena läraren som arbetar i glesbygd tror inte att det är någon speciell skillnad

mellan skolor i glesbygd och tätort medan den andra läraren i glesbygdsskolan tror det är en

stor skillnad. Den läraren tycker att man som lärare i fjällvärlden har helt andra förutsättningar

för sin undervisning. Många av barnen har helt andra fritidsintressen än barn i en tätort, som

till exempel jakt, fiske och skoteråkning. Detta präglar undervisningen på sitt sätt.

Undervisningen i en glesbygd blir också mer naturnära eftersom man lever så nära naturen.

Läraren tror också att föräldrarnas bakgrund och yrken skiljer sig mer i en glesbygd och detta

blir tydligare där eftersom det är färre att jämföra med. I och med att alla känner alla blir

också problemen, till exempel med skolan, mer offentliga än vad de skulle bli i en tätort. Att

alla känner alla upplever den här läraren både positivt och negativt. Man måste känna sig själv

och vara den man är annars genomskådas det lätt. Det faktum att många av barnen är

flerspråkiga gör också undervisningen annorlunda. De flesta barnen har norska föräldrar och

talar norska hemma. De barn som har svenska föräldrar talar mål hemma. Mål är ett språk

som är lokalt för varje by längs Dalälven. Att barnen är flerspråkiga har visat sig vara

problematiskt. Många av de norsktalande barnen har problem med svenska och då främst

stavning. Skolan har också ett stort utbyte med norska skolor eftersom byn ligger så nära

norska gränsen. Denna möjlighet är svår att nå i en stad menar läraren. Att man har ett så stort

samarbete med andra skolor är också ett led för att motverka en social isolering. Trots att

skilsmässostatistiken är hög och alkoholproblemen är stora har man i skolan inte märkt att det

orsakar några problem för barnen. Att skilsmässostatistiken är så hög tror läraren kan bero på
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att fjällturismen är påtaglig. Den förälder som jobbar på fjället möter mycket människor och

utvecklas i en annan takt än vad den föräldern som inte jobbar där gör. Man växer helt enklet

ifrån varandra.

När det gäller pedagogik undervisar inte skolan i tätorten efter någon särskild pedagogik utan

tar det som passar dem vid varje tillfälle. Inte heller den ena skolan i glesbygden undervisar

efter någon speciell pedagogik. Den andra skolan i glesbygd försöker undervisa med hjälp av

PBL (problembaserat lärande). Detta är inte fullt utbyggt eftersom man saknar möjligheten att

besöka ett riktigt bibliotek.

Alla lärare jag intervjuat har pekat på både för- och nackdelar vad gäller skolan geografiska

placering. Den ena glesbygdsläraren anser att fördelen med att ligga placerad i fjällvärlden är

att man kan gå ut när man vill. Det känns tryggt att känna familjen och barnen väl. Eftersom

läraren bott i byn så länge känner hon också barnens mor- och farföräldrar och det upplever

hon som positivt. ” Om det skulle hända barnen något och jag inte får tag på föräldrarna kan

jag ringa mormor eller farmor” säger hon. Hon ser det också positivt att många av

föräldrarna jobbar på fjället. Klassen har möjligheter att göra utflykter som till exempel

skoterturer, vesselturer (pistmaskin med efterföljande husvagn som man sitter i), besök i

våffelstugor på fjälltopparna eller fiske vid några av barnens sommarställen.

Den andra läraren ser också närheten till naturen som en fördel, genom möjligheterna att åka

skidor, skridskor och fiska. Han upplever också att människorna i fjällvärlden sätter ett annat

värde på sin fritid än vad människor i en tätort gör. Läraren har också märkt att kravet på att

föräldrarna ska servera sina barn ett stort utbud av aktiviteter inte finns av den anledningen att

det inte finns så mycket att erbjuda. ” I staden kan det nästan bli en tävling mellan olika

familjer om vem som har flest fritidsaktiviteter, det slipper vi här.” Om barnen har

fritidsaktiviteter beror också till stor del på familjens ekonomiska och sociala situation.

Eftersom det är så långt har inte alla råd med att ha sina barn i flera aktiviteter (närmsta

ridskola 8 mil). Många av barnen spelar i ett fotbollslag i Norge eftersom där finns närmsta

stad med ett fotbollslag. Skolan har också råd att göra långa skolresor vartannat år. Cypern

och Grekland är två platser där skolan varit på skolresa. Att man har råd till det beror bland

annat på att man är så få elever och att den aktiva föräldraföreningen ibland bidrar med

pengar. De här resorna tror inte läraren att man haft samma möjligheter att göra om man bott i

en tätort.
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Båda glesbygdslärarna saknar möjligheten att gå på museum, teater, besöka bibliotek, göra

studiebesök etc.  Närmasta bondgård som inte är en fäbodvall finns 9 mil bort och det är både

långt att åka och dyrt eftersom man måste hyra en buss. Det finns inga invandrarbarn. Detta

upplevs som negativt av den anledningen att barnen ofta får dubbla budskap, hemmen har ofta

en annorlunda bild av invandrare än vad barnen möter i skolan. Människorna som lever i

fjällvärlden har också en annorlunda hållning till alkohol och tobak än vad lärarna tror att man

har i tätorter. Det är mer legitimt här säger lärarna. ” Prova – på - tiden ” kommer också

senare än vad den gör i en tätort,  inte förrän i år 8-9 men då är det å andra sidan mer OK att

prova upplever lärarna. ANT (Alkohol, Narkotika och Tobak) är återkommande inslag i

undervisningen och man har inga problem av det här slaget i år 0-6. Lärarna känner också av

bristen på lekkamrater. Barnen blir ofta osams eftersom de leker med samma kamrater hela

tiden. Å andra sidan blir man som lärare och elev bra på konfliktlösning. Det måste lösa sig

för det finns inga andra barn att leka med.

Tätortslärarna tycker att närheten till stadens utbud är mycket positivt. Det är lätt att göra

studiebesök och man når lätt bibliotek, teatrar och museum. Lärarna i tätorten betonar också

att deras skola har ett genuint läge eftersom det ligger i ett villaområde med natur in på

knuten. Det finns geologiska spår efter istiden i närheten och man har i år 1-6 naturrutor som

man använder i undervisningen. Skolan har ett stort upptagningsområde och det upplever

lärarna också positivt. Barnen har möjlighet att träffa andra som lever i en annan situation en

vad de själva gör. Det som man i staden upplever som negativt är att barnen ofta lever i ett

högre tempo än vad de tror att barnen i en glesbygd gör. Lärarna upplever att barnen ofta är

stressade.

Lektioner med inslag som beror på skolan geografiska position finns både i glesbygd och

tätort. I tätorten säger lärarna att det måste vara enklare att ha lektioner om stad/tätort

eftersom de också enkelt kan besöka det de pratar om. I år 7 finns en stadsvandring utlagd på

hösten. I och med att alla som börjar i år 7 inte kommer från tätorten är det ett bra sätt att lära

sig hitta, men också ett tillfälle att lära sig mer om stadens historia. De besöker också politiker

och kommunfullmäktige. Lärarna i tätorten menar också att skolans läge gör att man utnyttjar

naturen i undervisningen.

I glesbygdskolorna utnyttjar man också naturen i undervisningen. Det är lätt för barnen att ta

med saker hemifrån. Mycket av undervisningen sker ute. Vintertid har man en köldgräns på

minus 16 grader. Då slipper barnen gå ut på rast. Den ena skolan ligger i ett område där
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temperaturen kan sjunka  till minus 40 grader. För båda skolorna gäller en köldgräns på minus

10 grader för utomhusaktiviteter som till exempel skidor.  Friluftsdagarna tillbringar man på

fjället. Ett annat unikt inslag i undervisningen är det lokala ” språket ”, målet.  Båda lärarna

pratar mål med eleverna främst under rasterna eftersom inte alla barnen har mål som andra

språk.

Många elever i både tätort och glesbygd åker skolskjuts. I den ena glesbygdsskolan åker alla

elever utom en skoltaxi. Barnen har långa avstånd till skolan allt från 2 km till 4 mil. De som

åker tidigast åker redan 06.30. I den andra glesbygdsskolan åker ungefär en tredjedel skoltaxi.

Där är avstånden längre, från 1,5 mil till 3,5 mil. Skolan har geografiskt sätt ett mycket stort

upptagningsområde. På gymnasiet upplever lärarna att många elever flyttar hemifrån eftersom

avstånden ökar dramatiskt från 2 km - 4 mil till 8- 12,5 mil enkel resa.

I tätorten åker endast ett fåtal av barnen i år 0-6 skolskjuts eftersom man endast tar emot barn

från närområdet. Men det finns barn som åker taxi på grund av hårt trafikerad skolväg. I år

7-9 åker mer än 75% skolskjuts. Den läraren jag intervjuat i år 7-9 tycker att hon har sämre

kontakt med de föräldrar vars barn åker skolskjuts och hon tror det beror på att barnen i år 7

blivit delade i fyra olika klasser och att föräldrarna på det sättet har tappat den föräldragrupp

man haft i år 1-6. Läraren upplever på grund av detta att det är svårt att lära känna dessa

föräldrar och att det kan vara svårare att samarbeta. Effekten av barnens långa skoldag  är att

barnen ofta är mycket trötta och det är gemensamt för både glesbygd och stad.

Speciallärare finns på den ena glesbygdsskolan. Hon finns där fem timmar i veckan. De barn

som behöver extra hjälp får det och klassläraren bedömer det själv. De barn som har en

diagnos har rätt att gå före de andra barnen. På den andra glesbygdsskolan är

speciallärarhjälpen utlagd på lärarna. Lärarna får handledning om det föreligger problem som

man känner att man inte klarar av själv. På båda skolorna är man mycket noga med

åtgärdsprogram. Detta ska skrivas för varje barn som behöver stöd av något slag och

programmen utarbetas oftast  på utvecklingssamtal.

I tätorten finns i år 7-9 en speciallärare som delas av 11 klasser. Läraren har inte full tjänst.

Här får endast de barn med diagnos hjälp. Inga barn i gränszoner eller som har problem utan

diagnos kan vänta sig någon hjälp av specialläraren. Det finns en permanent liten

undervisningsgrupp på skolan där elever med mycket stora problem får gå. De flesta eleverna

har IG (icke godkänt) i de flesta ämnen,  skolkar mycket eller är fruktansvärt ointresserade av



Skola i glesbygd

13

skolan säger år 7-9 läraren. I den lilla gruppen satsar man all kraft på kärnämnena matematik,

engelska, svenska och samhällskunskap. I år 7-9 lärarens klass förra året fanns 11 elever med

åtgärdsprogram. Inför höstterminen gör specialläraren tester med alla elever för att se vilka

som är i behov av särskilt stöd. Inför årets hösttermin var det 60 elever som behövde

speciallärarhjälp men endast en bråkdel fick hjälp och det var i princip bara de elever som har

diagnos.

I år 4-6 finns en heltidsanställd speciallärare på åtta klasser. Här gör specialläraren själv upp

ett schema för att kunna hjälpa så många elever som möjligt. Även i år 0-6 görs en

behovsprövning på våren inför höstens undervisning och de är i allmänhet så många som

behöver stöd att specialläraren bara kan hjälpa de som har rätt till särskild undervisning, det

vill säga de barnen med diagnos säger år 4-6 läraren.

I tätortsskolan finns en skolsköterska på deltid. Hon har ansvar för hela skolan, från dagis till

år 9. Lärarna har märkt av skolsköterskans ändrade uppgifter, från att ha varit på skolan hela

dagarna och eleverna har kunnat gå dit bara för att prata till att det är mycket administrativt

jobb som ska skötas. Fler elever är i behov av samtal och stöd som nu ingen kan ge dem. Det

finns första hjälpen lådor att tillgå. Kurator finns på skolan halvtid men räcker inte till på

långa vägar säger lärarna. Hon har både tidsbeställning och dropp in mottagning. Psykolog

köper skolan in när behovet finns. Lärarna tycker att detta är en nackdel. Dels därför att man

skulle behöva en psykolog på heltid, dels för att det sällan är samma psykolog som kommer

när man väl beställer en.

I den ena glesbygdsskolan finns skolsköterska i skolan varannan vecka. De har också första

förband i klassrummet. Det finns även en sjukstuga i byn som man kan få hjälp av om inte

skolsköterskan är i skolan. I den andra glesbygdsskolan kommer skolsköterskan varannan

månad och då för att mäta och väga eleverna, undersöka syn och hörsel eller för att ge

vaccinationer. Också här finns första hjälpen låda i klassrummen. I glesbygdskolorna har man

en kurator och en psykolog för hela kommunen och skolorna köper in dem vid behov.

5.2.  Lokaler/skolbyggnad

Skolan i tätorten är en stor tegelbyggnad där år 6-9 finns. Det finns en paviljong där förskolan

och år 1-6 finns. I närheten finns också ett hus för slöjd, skolsköterska, Syokonsulent och
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fritidshem. På skolan går det ungefär 550 elever, år 4-6 läraren har 29 elever i sin klass och år

7-9 läraren är klassföreståndare för 30 elever. På hela skolan jobbar det ett fyrtiotal lärare.

Den ena glesbygdsskolan är ett trähus med tre klassrum, sockenbibliotek, gymnastiksal,

omklädningsrum, slöjdsal som är omgjort till allt i allo rum. Det finns två lärare på skolan.

I den här skolan går det i år 1 22 elever och i år 2 26 elever. På hela skolan finns 48 elever.

På den andra glesbygdsskolan finns 2 lärare och det går 16 elever och en sexåring på skolan. I

år 1-3 + förskola  9 elever, 8+1. I år 4-6 8 elever. Elevantalet kan variera lite under

fjällsäsongen eftersom det kan finnas föräldrar som kommer och arbetar på fjället som tar sina

barn med sig. Dessa barn brukar smälta in i klassen bra. Skolan är en träbyggnad med två

klassrum, slöjdsal, ett litet bibliotek, matrum, kök och idrottshall.

På skolorna i glesbygd kan lärarna fritt disponera hela skolan efter behov. Som lärare har man

tillgång till både grupprum, kök och idrottshall. Lärarna upplever detta som mycket positivt

eftersom det vid vissa undervisningstillfällen kan vara bra att dela på sig exempelvis vid

grupparbeten. Kök är jättebra att använda när man går igenom väga och mäta tycker lärarna.

I tätorten upplever inte lärarna att de har tillgång till några andra utrymmen än sitt klassrum. I

år 7-9 finns ett grupprum som delas av fem klasser, det vill säga 150 elever och fem lärare.

Det här grupprummet disponeras fritt och bokas endast i nödfall. 7-9 läraren skulle vilja ha

fler grupprum, minst två per klass. Det skulle vara lättare att ha grupparbeten, diskussioner

och eget arbete säger hon. I år 4-6 finns ett grupprum som klassen delar med en annan klass

och med en talpedagog. Till det här grupprummet finns ett uppgjort schema, men rummet

utnyttjas mest av assistenter till barn med behov av särskilt stöd och av talpedagogen. I

korridoren utanför klassrummet har man försökt att göra läsplatser med belysning och det kan

disponeras relativt fritt. Det finns sällan några andra utrymmen att disponera. Man kan boka

men det är ofta fullt. Ibland har man kunnat vara i fritidshemmets kök. Läraren tycker inte att

hon saknar möjligheten att ha grupprum, men hon  tycker det skulle vara bra att ha för de

elever som behöver jobba ostört.

1 OH, 1 TV/video, 1 filmprojektor och 9 datorer med ISDN uppkoppling är vad som finns på

den ena glesbygdsskolan. På den andra finns 1 OH, 1 TV/video, 1 filmprojektor och 13

datorer. Att det finns så många datorer beror dels på att kommunen haft ett IT projekt men det

är också ett sätt för barnen att få in världen i klassrummet säger lärarna.

I tätortsskolan finns i varje år 7-9 klassrum OH och TV/video. Förut fanns också projektorer

men eftersom eleverna hade sönder dem finns nu bara en på hela institutionen säger läraren.
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Den används väldigt sällan, dels därför att vi måste bära den långt och sedan gå ner med den

direkt efter bildvisningen. Dels för att det inte går hem hos eleverna längre. Det är bättre att

visa en tre minuters video tycker år 7-9 läraren. År 4-6 läraren har tillgång till OH och

CDspelare som finns i varje klassrum, det finns också två datorer. Gemensamt för år 1-6 är

två Tv/videopaket.

År 4-6 läraren i tätorten upplever att hon har för liten tillgång på läromedel. Det läromedel

hon  saknar mest är bredvidläsningslitteratur och faktaböcker. Hon har också liten möjlighet

att byta läromedel och de som redan finns på skolan är gamla. Några av de böcker hon

använder och skulle vilja använda finns inte i klassuppsättning. Eftersom de just har bytt

läromedel i engelska finns inga svenska böcker som är så aktuella att hon vill använda dem.

När år 4-6 lärarna köper in böcker bestämmer de i sitt arbetslag vad man vill köpa in och så

får man rätta inköpen efter budgeten. Varje arbetslag har en summa pengar för att täcka

gemensamma utgifter men också en liten summa för varje klass.

I år 7-9 används böckerna minst tre år innan de kasseras. Läraren uppmanar varje elev att slå

in sin bok. Boken förses också med en stämpel där varje elev får skriva i namn och det läsår

de hade boken. Läraren samlar in böckerna efter varje läsår och de som förstört sin bok blir

ersättningsskyldiga. År 7-9 läraren upplever att det är svårt att ha ett aktuellt läromedel i alla

ämnen, i till exempel samhällskunskap är det omöjligt. Eftersom böckerna återanvänds får

eleverna inte anteckna eller stryka under. Detta upplever läraren som negativt, hur ska

eleverna få in en bra studieteknik om man inte antecknar i boken? Lärarna försöker pussla

ihop det så att varje elev som börjar år 7 ska få en ny bok. En lärare i arbetslaget har ansvar

för bokinköp. Man diskuterar i laget vad man vill köpa så beställer den ansvarige läraren hem

böckerna.

I glesbygdskolorna finns  alla böcker i klassuppsättning och är det så att det fattas en bok kan

man låna av någon annan skola. Båda lärarna upplever att de har god tillgång på material och

bra möjligheter att köpa in nytt läromedel. Lärarna tycker att det är en fördel att vara så få

elever eftersom de då kan köpa in fler läromedel i färre antal exemplar. Också lärarna i

glesbygdsskolorna sparar allt gammalt material, det utgör en stor idébank.

5.3.  Läraren och skolan



Skola i glesbygd

16

Lärarna i glesbygdsskolorna har inga förmåner för att de jobbar i glesbygd.  Hela kommunen

är glesbygd så det har aldrig varit aktuellt säger lärarna.

Lärarna i glesbygdsskolorna har delade meningar om betydelsen av lärarrollen i byn. Den ena

läraren tror inte att hon har större respekt än vad en lärare i tätort har. Hon motiverar det på

följande sätt  ”En bra lärare är bra, ju dålig han än blir och en dålig lärare är alltid dålig

hur bra han än blir”.  Den andra glesbygdsläraren tror att han kan ha en annan roll i

glesbygden än vad han skulle ha i staden. Det kan både vara positivt att ha en särställning men

också negativt. Förlorar man den respekt man har är det nästan omöjligt att vinna den tillbaka.

Här i byn litar man på en person tills den bevisar motsatsen. Har man förbrukat förtroendet är

”loppet kört”.

År 7-9 läraren i tätorten märker en skillnad hos föräldrarna till de barn som växt upp utanför

tätorten. ” När de pratar om 1-6 läraren är det som om de pratar om Gud själv  .” Hon tycker

att hon märkt att en lärare i glesbygd/landbygd möts med en oerhörd respekt som en lärare i

en tätort har svårt att erövra. Den andra tätortsläraren tror inte att det är någon skillnad på

glesbygd och tätort. Medvetandegraden är så generell hos alla och var man än bor så är resten

av världen mycket mer tillgänglig nu än vad den var förr i tiden.

Föräldramedverkan är god både i tätort och glesbygd. År 4-6 läraren i tätorten har märkt att

föräldrar på senare år är mer pålästa och kräver mer av oss som lärare. Hon tycker också att

uppslutningen vid föräldramöten är bra och föräldrarna hjälper till med det mesta om man ber

dem. Läraren tycker inte att hon har någon uppfattning om det är någon skillnad mellan

glesbygd och tätort i den här frågan. År 7-9 läraren tycker det är svårt att veta om det är någon

skillnad på glesbygd och stad men hon tror dock att föräldrarna i en glesbygd är mer

engagerade i barnens skola än vad föräldrarna är i tätorten. I en tätort tror hon också att det är

mer en klassfråga, är föräldrarna välutbildade tycker de i allmänhet att skolan är viktig och det

resulterar i att eleven har en liknande inställning till studier. Skolan har efter ett femårigt hot

om nedläggning en aktiv föräldraförening.

Föräldraföreningen vid den ena glesbygdsskolan ordnar valborgsfirande, julbasarer,

spökkvällar och skjuter till pengar vid resor och inköp så läraren anser att föräldramedverkan

är god. Han kräver också av föräldrarna att de ska ifrågasätta undervisningen och komma med

konstruktiva förslag. På den andra glesbygdsskolan anser läraren att föräldrarna engagerar sig

i klassen men hon ställer sig också frågan, hur mycket ska man som lärare lägga på dem? Det

är ju ändå vårt jobb.
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6.  Diskussion och reflektion:

Efter att ha besök dessa olika skolor har jag insett att det finns stora variationer på skolor runt

om i Sverige. Skolor som ligger i en glesbygd har många fördelar som det kan var svårt att

ens komma i närheten av i en tätort. De har också många nackdelar som det kan var svårt att

förstå för oss som inte lever där.

Min första frågeställning var huruvida skolan påverkas av att ligga i en glesbygd och om det

finns några för- respektive nackdelar att vara lärare på en skola i glesbygd. Det jag genom min

studie kommit fram till är att det är betydande skillnader att vara lärare i en glesbygd i

jämförelse med vad det är att vara i en stad. Läraren i en glesbygdsskola har mycket svårare

att vara anonym eftersom han/hon bor i byn som har få invånare. Man måste känna sig själv

och vara den man är annars klarar man inte av att leva så tätt inpå andra människor. Läraren i

en tätort har lättare att ta på sig lärarrollen och gå till skolan för att sedan komma hem och

vara sig själv. Som lärare i en tätort är det inte heller så vanligt att man bor nära eleverna på

samma sätt som man gör i en glesbygd. Lärarna i glesbygden känner barnen och familjen på

ett annat sätt än vad läraren i tätorten gör, i och med att  läraren i tätort undervisar fler elever.

Fördelarna med att vara lärare i en glesbygd är som jag och de intervjuade lärarna upplever

det, närheten till naturen, att det finns så mycket möjligheter som inte finns i en stad. Exempel

på sådant är möjligheterna för barnen att få åka på långa skolresor, att få vara ute på fjället,

fiska, åka skidor och skridskor, att få ha sina egna böcker som är nya och fina, att det barn

som är i behov av särskilt stöd får hjälp. En fördel som lärarna i glesbygd också märkt är att

barnen är lugnare och mer harmoniska. De behöver inte rusa iväg till fritidshem och

fritidsaktiviteter. En fördel med att vara lärare i glesbygd är också att man får lugna och

harmoniska barn. De nackdelar som jag och de intervjuade lärarna kan finna är bland annat de

långa avstånden till så mycket som man skulle vilja göra med barnen. Inställningen till

alkohol och tobak är också en nackdel. Det är svårt att motivera barnen att inte göra en sak när

man i hemmen har en annan inställning. Avsaknaden av invandrarelever är också en nackdel

för både elever och lärare. Man går miste om så mycket som invandrarbarnen och deras

föräldrar har att erbjuda och som vi också kan erbjuda dem.

Skolan påverkas av att ligga i en glesbygd genom att skolan får en annorlunda roll än vad den

har i staden. Barnen träffas i skolan och leker, det är för långt att träffas efter skolan och man

har inte så mycket fritidsaktiviteter som barnen i tätorten har. Skolan är för barnen i glesbygd
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viktigare ur ren social synpunkt, ett sätt att träffas och umgås med andra människor. Skolan i

staden får mer den gamla rollen av läroanstalt eftersom barnen har möjlighet att träffas efter

skoltid och på fritidsaktiviteter.

Hur påverkar skolan bygdens framtid var min andra fråga och jag har kommit fram till att

skolan är själen i byn. En av de intervjuade lärarna sa att vi kan tacka fjällturismen för att

skolan finns kvar och det kan jag delvis hålla med om. Å andra sidan om det inte fanns någon

skola eller dagis i byn så skulle kanske ingen flytta dit och många skulle vara tvungna att

flytta därifrån. Jag är beredd att hävda att skolan spelar, om inte en avgörande roll för de här

byarnas framtid, så i alla fall en mycket stor roll för byn vara eller inte.

Eftersom jag bara besökt två glesbygdsskolor är inte resultaten jag kommit fram till generella

och gällande för alla skolor i glesbygd utan endast för de skolor jag besökt och jämfört i mitt

arbete.

Det  man i artiklarna från Skola och samhälle framhäver som lämpliga förslag till organisation

av högstadiet har jag i min undersökning funnit skulle hjälpa barnen med lång skolväg och då

även de barn som går i år 1-6. Om de kunde läsa hemma vissa dagar skulle det innebära att de

inte skulle ha så lång skolväg vilket resulterar i att de inte blir så trötta. Ambulerande lärare

finns redan på den ena glesbygdsskolan, en slöjdlärare som åker runt till flera skolor och har

undervisning.

Bror Erssons avsnitt om skolan i Drevdagen kan jag till viss del härleda till mina

undersökningar. Den ena glesbygdsskolan ska förmodligen lägga ner nästa läsår och flytta till

en större by. Eleverna, lärarna och föräldrarna tycker till skillnad från människorna i

Drevdagen att flytten är positiv eftersom de flesta eleverna får kortare skolväg men jag är inte

säker på att de skulle var lika positiva om flytten medfört liknande effekter som i Drevdagen.

Människorna i Drevdagen upplevde också att skolan var byns hjärta och i den ena

glesbygdsläraren tycker att  förhållandena är de samma. I de skolor jag besökt har dock

fjällturismen än annan roll en vad den hade i Drevdagen.

Om jag jämför mina resultat med de förslag som Annika Andrae skriver om i sin

forskningsrapport är jag beredd att hålla med henne om att årskurslösa stadier är en form av

skola för glesbygd. Man har ju också i de skolor jag besökt årskurslösa stadier och det tycker

jag verkar vara ett bra sätt att förkorta barnens skoldagar och resväg. Också hennes



Skola i glesbygd

19

påpekanden om inackordering och att eleverna flyttar hemifrån i tidig ålder stämmer bra

överens  med det jag kommit fram till. Hon redovisar två faktorer som utmärkande för

glesbygd nämligen skolskjuts långa sträckor och att bo inackorderad. Detta har jag också sett i

”min” bygd där så mycket som en tredjedel i den ena skolan och 100% i den andra åker

skolskjuts varje dag. I gymnasiet flyttar så gott som alla elever till annan ort.

Figur 1:

Sammanställning av lärarnas uppfattningar:

Undervisning Lokaler

Skolbyggnad

Läraren och

skolan

Lärare i

glesbygd A

Mycket positiv

5p.

Mycket positiv

5p.

Svagt positiv

4p.

14p.

Lärare i

glesbygd B

Svagt positiv

4p.

Mycket positiv

5p.

Svagt positiv

4p.

13p.

Lärare i tätort 1 Svagt negativ

2p.

Svagt negativ

2p.

Mycket positiv

5p.

9p.

Lärare i tätort 2 Mycket positiv

5p.

Svagt negativ

2p.

Svagt positiv

4p.

11p.

Skala: Mycket negativ (1p.), svagt negativ (2p.), neutral (3p.), svagt positiv (4p.), mycket

positiv (5p.)

Figuren ovan är ett försök att på två olika sätt systematisera och renodla de olika lärarnas

synpunkter på sitt arbete som lärare. Skillnaden mellan lärarna i glesbygd och tätort tycks

vara ganska små. Detta skulle kunna bero på att skolan i dag är så global att var du än bor så

har du tillgång till så väldigt mycket genom TV, internet och andra medier. Att lärarna i

tätorten är mer negativa i sin syn på lokaler och skolbyggnad kan bero på att det är fler barn

och fler lärare som ska samsas på ett begränsat utrymme. Att lärarna i glesbygdsskolan är

svagt positiva i kategorin läraren och skolan tror jag beror på att de har så små möjligheter att

vara anonyma. Det är svårt att vara i fred i en så liten by. Lärarna i tätorten har fyra negativa

omdömen om sin lärarroll och sin skolas situation medan glesbygdslärarna inte har något

negativt att framhäva. Skillnaden tror jag beror mycket på att möjligheterna och
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förutsättningarna är så annorlunda för de skolor jag redovisat. En poängsättning av de olika

tolkningarna visar också att glesbygdsskolorna  får en betydligt högre poäng än

tätortsskolorna. Det positiva i glesbygdsskolan blir än mer framträdande. En rimlig slutsats är

att lärarna i glesbygd trots allt verkar vara väsentligt mer nöjda än sina kollegor i tätorten.

Det jag frågar mig efter den här undersökningen är, hur man skulle kunna förhindra att skolor

i glesbygd läggs ner och barnen får ännu längre skolväg? Är det försvarbart att hålla igång

glesbygdsskolor bara för att barnen trivs? Eller är detta ett skäl som måste ge vika för

ekonomiska realiteter? Vad kan vi som lärare och samhällsmedborgare göra för att hjälpa

barnen att stå emot samhällets värderingar på alkohol och tobak? Finns det några möjligheter

för barnen att få ta del av stadens utbud på annat sätt än att åka dit eftersom det är så långt och

på så sätt bevara glesbygden?
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