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This report deals with some problems in connection with the school 
situation of children from sparsely populated areas. 515 pupils at 
the middle level of the 9-year compulsory school ir. Västerbotten 
took part ir. the investigation. 200 of these we*-e children from 
sparsely populated areas according to the following definition: 
children having no friends of their own age except in their families 
closer than one kilometre from their homes. School performance was 
measured with standard tests in the subjects Swedish, mathematics, 
English and with marks in grade 6. School adjustment and maturity 
were measured with teacher estimates. The attitudes of the pupils 
to school, friends, home and leisure time were studied with question
naire« in grades 3 and 6 and for the latter ones with a questionnaire 
in grade 7 as well. Children from sparsely populated areas obtained 
as good a result as other pupils on the standard tests. In B-schools, 
above all in grade 6, the children from sparsely populated areas 
tended to perform better than teir class-mates. Boys from sparsely 
populated areas obtained somewhat worse results in A-schools in grade 
6. Girls performed better than boys throughout. The teacher's esti
mates of school adjustment and maturity favoured the group from 
sparsely populated areas compared with other pupils. The attitudes 
of the pupils to school and school work were somewhat more positive 
and stable in B-classes. When they reached the senior level of t.he 
9-year compulsory school the pupils from B-schools were more insecure 
in the school situation whereas they seemed less stressed by marks 
and competition than pupils from A-schools. Children from sparsely 
populated areas have positive altitudes towards forming new contacts 
both at the middle level of the 9-year compulsory school and in grade 
7. The results indicate on the whole that both B-schools and life in 
sparsely populated areas favour performance in school. The same is 
true of school adjustment and comfort in spite of the fact that 
children from this environment are considered to be a negative 
sample according to prevalent social group norms. 
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SUMMARY 

This dissertation deals with some problems in 
connection with the school situation of child
ren from sparsely populated areas. 515 pupils 
at the middle level of the 9-year compulsory 
school in the County of Västerbotten took part 
in the investigation. 200 of these were children 
from sparsely populated areas according to the 
following definition: children having no friends 
of their own age except in their families closer 
than one kilometre from their homes. School per
formance was measured with standard tests in the 
subjects Swedish, mathematics, English and with 
marks in grade 6. School adjustment and maturity 
were measured with teacher estimates. The atti
tudes of the pupils to school, friends, home and 
leisure time were studied with questionnaires in 
grades 3 and 6 and for the latter ones with a 
questionnaire in grade 7 as well. Children from 
sparsely populated areas obtained as good a re
sult as other pupils on the standard tests. In 
B-schools, above all in grade 6, the children 
from sparsely populated areas tended to perform 
better than their class-mates. Boys from spar
sely populated areas obtained somewhat worse re-^ 
suits in A-schools in grade 6. Girls performed 
better than boys throughout. The teacher's esti
mates of school adjustment and maturity favoured 
the group from sparsely populated areas compared 
with other pupils. The attitudes of the pupils 
to school and school work were somewhat more 
positive and stable in B-classes. When they 
reached the senior level of the 9-year compul
sory school the pupils from B-schools were more 
insecure in the school situation whereas they 
seemed less stressed by marks and competition 
than pupils from A-schools. Children from spar
sely populated areas have positive attitudes 
towards forming new contacts both at the middle 
level of the 9-year compulsory school and in 
grade 7.The results indicate on the whole that 
both B-schools and life in sparsely populated 
areas favour performance in school. The same 
is true of school adjustment and comfort in 
spite of the fact that children from this en
vironment are considered to be a negative sample 
according to prevalent social group norms. 



SAMMANFATTNING 

Denna avhandling behandlar vissa problem i 
anslutning till glesbygdsbarns skolsitua
tion. I undersökningen ingick 515 mellan
stadieelever i Västerbottens län. Därav 
var 200 glesbygdsbarn enligt följande de
finition: barn som bor så att de ej har 
jämnåriga kamrater utom familjen närmare 
än en kilometer från hemmet. Skolpresta-
tioner mättes med standardprov i ämnena 
svenska, matematik och engelska samt betyg 
i årskurs 6. Skolanpassning och mognad mät
tes med lärarskattningar. Elevernas attity
der till skola, kamrater, hem och fritid 
undersöktes med enkäter i årskurs 3 och 6 
samt för de senare med enkät även i års
kurs 7. Glesbygdsbarn presterade lika bra 
som övriga elever på standardproven. I B-
skolor, framför allt i årskurs 6 tenderade 
glesbygdsbarn att prestera bättre än klass
kamraterna. I A-skolor i årskurs B preste
rade pojkar från glesbygd något sämre. 
Flickor hade genomgående bättre resultat 
än pojkar. Lärarnas skattningar av skolan-
passning och mognad antydde fördelar för 
glesbygds gruppen i förhållande till övriga 
elever. Elevernas attityder till skola och 
skolarbete var något mer positiva och sta
bila i B-klasser. Vid övergången till hög
stadiet uttryckte B-skolornas elever mer 
otrygghet i skolsituationen, medan de fö
reföll mindre stressade av betyg och kon
kurrens än elever från A-skolor. Glesbygds-
barnen tycktes ha goda kamratkontakter bå
de på mellanstadiet och i årskurs 7. Re-
sultaten•som .helhet tyder på att både gles
bygdsmiljön och B-skolformen är gynnsamma 
faktorer för barns prestationer i skolan. 
Detsamma gäller anpassning och trivsel 
trots att barn från denna miljö utgör ett 
negativt urval enligt gängse socialgrupps-
normer. 
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Denna undersökning har genomförts inom 

ramen för ett projekt "Glesbygdens skol

frågor" vid pedagogiska institutionen, 

Umeå universitet, till vilket Skolöver
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1977. 
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huvudsak gällt barn i årskurserna 3 och 
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Glesbygden har till följd av de ekonomiska 

strukturförändringarna kommit att bli miss

gynnad i vissa avseenden. Glesbygdens folk 

är t ex sämre lottade socioekonomiskt. Det 

finns färre arbetstillfällen och mindre 

möjligheter till bra betalda arbeten sam

tidigt som långa avstånd till service och 

orter med utbildningsmöjligheter gör det 

mycket kostsamt att företa sig något som 

inte kan förverkligas på hemorten. 

Från samhällets sida har det varit en strä

van att skapa så lika förhållanden som möj

ligt för glesbygder som för landet i öv rigt. 

Som ett led i dessa strävanden tillkallades 

i juni 1969 nio sakkunniga för att utreda 

glesbygdsproblemen. De antog namnet Gles

bygdsutredningen. Härigenom initierades, en 

omfattande utredningsverksamhet. Utbildning 

var en typ av samhällsservice som utred

ningen prioriterade i sitt arbete. (Utbild

ning i glesbygder, 1972, betänkande avgivet 

av glesbygdsutredningen). 

Vid kulturgeografiska institutionen vid 

Umeå universitet har en grupp forskare ar

betat med glesbygdsproblemen i a nslutning 

till glesbygdsutredningen. Näringslivets 

och arbetsmarknadens utveckling har stu

derats liksom befolkningsfrågorna. Frågor 

om offentlig och privat service i glesbyg

der har ingående bearbetats. (Under åren 



1968 - 1972 har 27 rapporter utgivits från 

glesbygdsforskningen vid kulturgeografiska 

institutionen i Umeå). 

Glesbygdsskolan i samhällsutvecklingen 

Till den offentliga servicen i vid mening 

räknas också skolan. Hammarberg & Olsson 

C19711 redovisade en utredning om det ob

ligatoriska skolväsendets utveckling i 

Västerbottens inland mellan åren 1958/59 

och 1967/68. Här visades att 79 skolenhe

ter (låg- och mellanstadieskolor) inom 

Lycksele och Vilhelmina gymnasieområden 

indragits under nämnda period. Alla utom 

en av dessa skolor var av B-typ. De här 

nedlagda skolorna under perioden 1956 -

1970 utgjorde enligt samma källa 58 pro

cent av antalet mellanstadieskolor i om

rådet. 

Officiell statistik utgår från antal klas

ser och elever och visar inte vilket an

tal skolenheter som berörs. En granskning 

av länsskolnämndens förteckningar över 

grundskolor i Västerbotten gav besked om 

den fortsatta utvecklingen. Från och med 

läsåret 1970/71 fram till läsåret 1977/78 

har 16 skolor nedlagts. Alla utom två var 

av B-typ. Kustlandskommunerna tycks i stort 

sett varit oberörda av skolnedläggningar 

under denna period. Så gott som samtliga 

kommuner i landet har dock fått vidkännas 

minskningar av elevantalet på omkring 20 



procent eller däröver. Ökningar av elevanta

let kan endast konstateras i Umeåområdet samt 

i vissa tätorts områden i Skellefteå kommun. 

Man kan således konstatera, att nedläggningen 

av landsbygdsskolor är en alltjämt fortgående 

process, även om den inte står i direkt pro

portion till minskningen av elevantalet. Den

na process är inte utan verkningar för de be

rörda orterna. I en sociologisk studie inom 

glesbygdsutredningen fann A.ström ( 1969 ) att 

möjligheten till utbildning för barnen var 

en av de faktorer man ansåg ganska viktiga 

för frågan om flyttning eller kvarboende. 

över 90 procent av glesbygdsborna i Äströms. 

studie ansåg också att de statliga åtgärder

na borde stödja kvarboendet och ej flytt

ningen. Den inställningen kan också märkas 

i de starka opinionsyttringar som planerade 

eller genomförda skolnedläggningar de senas

te åren ofta gett upphov till. 

Målsättningen från samhällets sida vad gäl

ler glesbygdsområdens utveckling har bl a 

uttryckts i form av fastställda ramvärden 

för befolkningsutvecklingen..Beträffande 

Västerbottens län anges att befolkningen 

ej skulle tillåtas minska med mer än två 

procent per år i någon kommun. Holm (1969). 

är kritisk mot en sådan defensiv målsätt

ning, då den "medför svårigheter att spe

cificera politiska värderingar som den 

bör vara en funktion av". I en översikt 

över statliga utredningar rörande sam

hällsplanering och glesbygd framgår att 



målen förändrats från slutet av 40-talet 

till slutet av 60-talet, då tätorterna 

allt mer prioriterats. Konflikter mellan 

långsiktiga och kortsiktiga mål uppkommer 

liksom mellan olika planeringsideologier 

och mellan lokalbefolkningen och hela sam

hället (Weissglas, 1970). När det gäller 

skolfrågor har t ex glesbygdsutredningen 

tagit ställning för att behålla fler små 

högstadieenheter än vad som föreslagits 

i Skolöverstyrelsens utredning. Glesbygds-

utredningen ansåg, att nedläggning av många 

högstadieskolor ej var till fördel för gles

bygdsbefolkningen. För att betraktas som en 

tillfredsställande servicestandard borde 

restiden för enkel resa till högstadieskolan 

ej överstiga 45 min. 

Vidare framhölls av utredningen att skolan 

i högre grad än tidigare skulle "anpassas 

efter de lokala förutsättningarna" (SOU 

1972:56). Något konkret program för hur 

detta skall ske och hur man skall tillgodo

se och tillvarata lokala eller regionala 

behov och resurser i den obligatoriska un

dervisningen har dock inte förts fram. Prob

lematiken torde i viss mån aktualiseras inom 

ramen för SIA-utredningen. I Norge har man i 

det s k Lofotenprojektet arbetat med kurspla

ner där det regionala näringslivet och den 

lokala kulturen får stort inslag och f ö även 

integreras i skolans verksamhet. (Solberg, 

1977). Detta är ett uttryck för en politik, 

som tillåter och stöder utvecklingen av en 



regions särprägel inom näringslivet och kul

turen. Den svenska glesbygden tycks i mer ne

gativ bemärkelse präglas av ett ensidigt nä

ringsliv, vars utvecklingsmöjligheter man f n 

bedömer som begränsade. Inom skolans område 

liksom inom arbetsmarknaden är det tätorterna 

och rikssamhället som anger riktningen i ut

vecklingen. Utmärkande för de stödåtgärder 

som vidtas är att man med dem försöker bromsa 

utvecklingen, inte att man kan hejda eller 

vända den. 

PROBLEM 

Det har framgått att samhället genom verkställ

da utredningar och i den förda glesbygdspoli

tiken markerat en syn på glesbygden som miss

gynnad och eftersatt i utvecklingen. Man kan 

också peka på att barnstugeutredningen (1972) 

nämner glesbygdsbarn som. en grupp med särskil

da behov. Den fortskridande avvecklingen av 

små landsbygdsskolor har aktualiserat prak

tiska och organisatoriska problem kring skol

gången. Samhällets strävan har angetts vara 

att söka skapa lika villkor socialt och eko

nomiskt för glesbygder och för landet i öv

rigt. När grundskolan genomfördes var ett 

starkt skäl att man ville skapa lika utbild

ningsmöjligheter för alla samhällsgrupper. 

En del i detta mål, som tydligen sågs som 

-mycket viktigt, var att alla skulle ha lika 

möjligheter till fritt ämnesval, vilket med

förde att man satsade på större skolenheter. 



Påtagliga olägenheter drabbar dock barnen 

och deras föräldrar. Allt fler barn får 

dagligen resa allt längre även i de lägre 

årskurserna. 

I en sådan situation ställs barnen inför 

särskilda krav: att passa busstider, att 

fordra väntetider och längre bortovaro 

från hemmen, att möta eventuella konfron

tationer med kamrater på egen hand. Detta 

ställer större krav på barnens m ognad, 

självständighet och förmåga till anpass

ning. 

De pedagogiska konsekvenserna i form av 

skolskjutsens effekt på skolprestationerna 

är en fråga som tilldragit sig ett visst 

intresse i några tidigare undersökningar. 

(Boalt, 1942, Österberg, 1958 och Peterson, 

1960). Glesbygdsbarnet i skolan har för öv

rigt hittills huvudsakligen betraktats som 

ett underlag för kvantitativa beräkningar 

när det gällt klassernas storlek, resavstånd 

och e konomiska faktorer. Man får ett intryck 

att barnet som individ uppmärksammats ute

slutande av föräldrar och lärare. Bristen på 

pedagogisk forskning om glesbygdsfrågor rö

rande barnens situation är nämligen påfallan

de. Kunskap om vad glesbygdsbarnens sociala 

och psykologiska situation innebär för dem 

själva i skolan och i det dagliga livet sak

nas i mycket stor utsträckning. Bristen på 

sådan kunskap tycks man alltför lätt ersätta 



med förutfattade meningar och löst grundade 

förmodanden. Föreställningen om glesbygds

barns språksvårigheter är ett exempel på en 

sådan uppfattning som vunnit insteg i offi

ciella dokument utan att vara empiriskt 

grundad (Wall, 1976) . 

Vad innebär det att växa upp i glesbygd i 

dag? Är det en form av kulturellt handi

kapp som får negativa effekter för barnet 

i skolan? Bakom kulturella handikapp kan 

man tänka sig faktorer som rastillhörig

het, sociala, ekonomiska och geografiska 

förhållanden. Ett exempel med stor aktua

litet är invandrarbarns svårigheter att 

inlemmas i en kultur, som inte ursprung

ligen är deras egen. I en forsknings

översikt om kulturellt handikappade barn 

tas även enstaka studier av barn i geo

grafiskt isolerade områden upp (Ravenette, 

1971). Detta tyder på att man betraktat 

den geografiska isoleringen som en form 

av kulturellt handikapp. Studier på så

dana grupper är emellertid mycket fåta

liga. 

Är de begränsade sociala kontakterna och 

bristen på kamrater i utpräglade glesbyg

der en negativ faktor för barnens utveck

ling? Här finns inte några relevanta forsk

ningsresultat att stödja hypoteser på. 

Socialpsykologiskt är frågan av stort in

tresse . 



Ett gemensamt drag i de utredningar som 

gällt skolväsendet och den forskning som 

gällt annan samhällsservice, näringsliv 

och arbetsmarknad i glesbygder är att man 

i regel rört sig på en hög organisations-

och planeringsnivå. I en kulturgeografis k 

överblick riktar Bylund (1974) uppmärksam

heten på detta förhållande. Han menar att 

forskningen dittills hållit sig på så hög 

generaliserings- eller aggregeringsnivå 

att man inte fått grepp om individen och 

uttrycker vidare en förhoppning om att be

teendevetenskaperna här skall komma med 

viktiga forskningsbidrag (SOU 1974:3). 

Är det överhuvudtaget befogat att tala om 

handikapp i förhållande till andra grupper 

i samhället? Ekonomiskt och arbetsmarknads-

mässigt måste man se det så, men ur pedago

gisk och psykologisk synpunkt är det på in

tet sätt givet att man bör betrakta gles

bygdsbarn som handikappade. 

Mot bakgrund av bristerna på vetenskapligt grun

dad kunskap i sammanhanget framstår det som 

synnerligen angeläget att undersöka problemen 

och analysera förhållandena på individnivå, 

och då främst med avseende på barnens situa

tion i skolan. 



Grundskolans läroplan behandlar också denna 

problematik. Ett exempel: 

"Skolan måste se till, att den inte onödigt
vis ökar elevens anpassningssvårigheter utan 
att i stället genom att erbjuda en trygg ooh 
stimulerande miljö så långt möjligt bidra 
till att övervinna dessa" (Lgr 69, sid 94). 

En fråga som därför kan ställas i detta 

sammanhang är om glesbygdseleven upplever 

trygghet när han/hon förflyttas till en 

centraliserad skola på större avstånd 

från hemmet. Detta blir ofta fallet vid 

övergången från lägre till högre stadium 

i skolan. 

Syfte 

Syftet med den undersökning som här redo

visas har varit att studera glesbygdsbarn 

i skolan. Följande frågeställningar har an

setts som speciellt viktiga. 

- Skiljer sig glesbygdsbarn från sina 

klasskamrater eller från riksgenomsnittet 

med avseende på skolprestationer? 

- Skiljer sig glesbygdsbarnen från sina 

klasskamrater med avseende på mognads

nivå och skolanpassning? 



- Hur är glesbygdsbarnens attityd till sko

lan, kamraterna och fritiden? 

- Hur är glesbygdsbarnens anpassning vid 

övergång från mellanstadium til högsta

dium och hur upplever de den nya skol

situationen? 

TIDIGARE FORSKNING 

Under de stora skolreformernas tid fanns mer 

eller mindre välunderbyggda negativa uppfatt

ningar om de pedagogiska förhållandena vid 

glesbygdsskolor i allmänhet. Man strävade näm

ligen efter större enheter inte enbart av 

ekonomiska skäl. Värdet av moderna tekniska 

hjälpmedel i underv isningen som projektorer 

och språklaboratorer betonades av undervis-

ningsteknologer på sextiotalet. Små skolor 

hade mindre möjligheter att anskaffa dyrbar 

utrustning, varför många befarade att under

visningen inte skulle kunna hålla samma kva

litet. Andra förhållanden som anfördes till 

nackdel för glesbygdsskolorna var lärarrek-

ryteringen. Det ansågs av många att tätorten 

lockade de mest välmeriterade lärarkrafterna 

och att glesbygdens skolor således fick hålla 

till godo med "sämre" personal, i många fall 

lärare utan formell utbildning. B-skolan, där 

två eller flera årskurser undervisas samti

digt av en lärare har också i det allmänna 

språkbruket betecknats som en "lägre" skol
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form, vilket antyder hur värderingarna åsatts 

i relation till A-skolan. Marklunds under

sökning (Marklund, 1968) visade emellertid 

på positiva förhållanden i de små skolorna 

och mindre pedagogiska problem än man för

väntat sig. En av de huvudhypoteser som 

Marklund kom fram till formulerades: "Ele

vernas möjligheter att realisera sin egen 

inneboende utvecklingspotential är större 

i de små skolorna än i de stora skolorna". 

Den andra huvudhypotesen löd\ "Elever med 

lång skolväg har svårare att i skolan rea

lisera sin egen inneboende utvecklingspo

tential än elever med kort skolväg". Det 

råder ett ofrånkomligt samband mellan sto

ra skolenheter och längre skolväg för fler

talet elever i glesbygdsområden. 

Det finns således skäl att anta, att gles

bygdens skolor inte alltid blir bättre om 

de förändras för att till varje pris efter

likna tätortens skolor. Tre undersökningar 

om relationen mellan skolskjuts och skol-

prestation gav delvis motsägande resultat 

(Boalt 1942, Österberg 1958 och Peterson 

I960). Att märka är dock att samtliga des

sa undersökningar gjorts lång tid före 

grundskolans genomförande. Det är således 

inte belagt beträffande svenska förhållan

den att yttre förhållanden, t ex brister 

i fråga om lokaler och utrustning eller 

skolskjutsproblem, allvarligt försvårar 

för de små skolorna att uppnå goda peda



gogiska resultat. Denna uppfattning tycks 

man i princip ha anammat också inom Gles

bygdsutredningen (SOU 1972:56, s 62-63). 

Försök med årskurslös undervisning delvis 

enligt B-skolemodell har pågått vid några 

mindre högstadieskolor sedan läsåret 1972-

73 (Andrae, 1975 a). Utvärderingen av det

ta försök sker inom det s k PANG-projektet 

vid Göteborgs universitet. Uppläggningen 

av undersökningen innefattar dels en in

gående analys av undervisningsprocessen, 

dels en utvärdering av kunskapsmässiga re

sultat och sociala effekter. Dessutom av

ser man att sätta denna alternativa form 

av högstadieskola i relation till en kul

turgeograf is k helhetsbild i samhällssys

temet (Dahllöf & Andrae, 1975). I en redo

görelse för bakgrunden och erfarenheterna 

av en pilotstudie inom projektet framgår 

också klart en medvetenhet om de miljöspe

cifika villkor som alltid gäller för indi

viden oavsett på vilken planerings- eller 

organisationsnivå problemen undersöks (An

drae, 1975 b). 

Eftersom forskning rörande glesbygdsbarn 

och skolfrågor är så sparsamt förekommande 

har jag även sökt efter kunskap inom angrän

sande problemområden. Jag har då kommit i 

kontakt med en mängd studier av s k kultu

rella handikapp, allmänna jämförelser mel

lan socialgrupper och etniska grupper samt 



olika geografiska miljöer som stad och land 

(Råberg, 1976 a). 

Jämförelser mellan socialgrupper 

En mängd studier har gjorts där man jämfört 

olika socioekonomiska grupper med avseende 

på begåvning, skolframgång och anpassning. 

De har så gott som undantagslöst visat att 

de lägre socialgrupperna hävdat sig sämre. 

Dessa grupper har ofta betraktats som kul

turellt handikappade eller "depriverade". 

(Se t ex Halsey, Floud & Anderson, 1961, 

Wiseman, 1964 samt Miller, 1967). Mönstret 

för forskningen har om och om igen upprepats 

och lett ti ll ett nästan klassiskt enkel

riktat resonemang. Först har man konstaterat 

att vissa barn haft s kolsvàrigheter, vidare 

observerat att de till stor del kommit från 

missgynnade hemförhållanden och slutligen 

antagit att skolproblemen haft sin grund i 

den depriverade hemmiljön. I senare varian

ter har man dock mera lagt tonvikten vid 

konfrontationen och motsättningen mellan 

hemmiljö och skolmiljö. Olikheter i vär

deringar har framhållits som främsta or

sak till underprivilegierade gruppers skol-

misslyckanden. Jag finner att de problem 

som studerats på detta öv ergripande sätt 

visserligen har stort allmänt intresse, 

men att de har mindre relevans för gles

bygdsbarns skolsituation och eventuella 

problem. 



Det är ganska klart att de handikapp man 

konstaterat i skolsituationen har mer komp

licerade orsaker än de rent pedagogiska. 

Frågan om åtgärder för att kompensera el

ler minska dessa handikapp griper då in 

på olika områden i livet och samhället. De 

politiska aspekterna blir uppenbara. Kom

pensatoriska åtgärdsprogram i stor skala 

har prövats i USA, t ex Head Start projek

tet, som utvärderats av bl a Smith & Bis-

sell (1970). I Sverige finns också kompen

satoriska idéer mer eller mindre klart ut

talade. Grundskolans genomförande utgick 

från idealet om jämlik utbildning för alla. 

Bakom dessa resonemang låg utan tvekan 

också en bedömning av vissa grupper som 

underprivilegierade och understimulerade. 

Det senare antogs gälla glesbygdsbarnen 

och skolan tänktes kompensera deras miljö-

betingade brister. 

Jämförelser mellan stad och landsbygd 

I de internationella studier som behandlar 

landsbygdsskolor i relation till stadssko

lor arbetar man ofta med en godtycklig upp

delning i rurala och urbana områden. Dess

utom varierar kriterierna på vad som betrak

tas som stad och land mellan olika under

sökningar, vilket ytterligare försvårar en 

generalisering av resultaten till svenska 

eller nordiska förhållanden. Man får i re

gel resultatet att sämre prestationer upp

nås i landsbygdsskolorna. Det är emellertid 



tveksamt om resultaten har med landsbygds

miljön som sådan att göra. 

Intelligenstest har i många fall förekom

mit som undersökningsvariabel vid jämförel 

ser mellan stadsskolor och landsbygdssko

lor. Lägre genomsnittlig IQ brukar konsta

teras för landsbygdsgrupperna.. Även här 

kan ifrågasättas om den använda miljöklas

sificeringen-döljer andra karakteristika, 

t ex låg ekonomisk nivå och missg ynnad 

ställning i samhället överhuvudtaget, vil

ka kanske i själva verket är de verksamma, 

bakomliggande variablerna, (se vidare Rå-

berg, 1976 a]. Andra variabler som stude

rats med avseende på skillnader mellan 

stad och land är t ex personlig och social 

anpassning, specifika personlighetsvariab-

ler som mäts med test av typen MMPI 

samt attityder till exempelvis religion 

och politik. Utbildningsaspirationer hos 

landsbygdsungdomar har studerats i några 

sociologiska undersökningar (Slocum, 19671 

På grund av olikheter i definitionen av 

undersökta variabler är det dock vanskligt 

att jämföra resultat mellan olika under

sökningar av t ex anpassning. Man förvän

tade sig att tidigare funna skillnader 

skulle utjämnas i takt med urbaniseringen. 

Översikter som gjordes under femtiotalet 

tydde också på att differenserna mellan 

stad och land hade utjämnats (Nelsen & 

Storey, 1969). Personlighets psykologiska 

studier erbjuder stora svårigheter både 

lì Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory. 



beträffande mätning och tolkning. Då enstaka 

drag undersöks får man bara grepp om en li

ten del av ett komplicerat mönster. 

En studie på barn från stads- och landsbygds

områden i N. Queensland tog upp sexton per

sonlighetsfaktorer. Endast i en av faktorer

na skilde sig grupperna åt. Barnen från 

landsbygd var mer "sophisticated and perso

nally secure" än stadsbarnen (Scott, Collins 

& Hunter, 1969 ) . 

Flera exempel på jämförande studier i rural 

och urban miljö har tagits upp i en genom

gång (Råberg, 1976 a). En säker överblick 

över området har inte kunnat erhållas, men 

mitt allmänna intryck är, att studier under 

de senaste åren oftare visar positiva resul

tat för landsbygdens del än vad äldre stu

dier visat. 

Skolans funktion i urbana och rurala sam

hällen 

I de tidigare refererade studierna av äldre 

datum förekommer sällan de övergripande re

sonemang om skolans funktion i relation 

till samhället, vilka ganska ofta återfinns 

i nyare pedagogisk litteratur. Inte heller 

inom glesbygdsutredningen kan den debatten 

sägas ha fått speciellt stort utrymme. Hoëm 

(1972) gör emellertid skolans roll som so-

cialisationsfaktor till föremål för en ve

tenskaplig diskussion. Han ställer där cen



trala områden med tillgång till vetande och 

makt gentemot distrikten, "icke-centrala 

områden utan makt", och klargör hur sociali-

sationsprocessen i olika m iljöer knyts till 

olika socialisationsenheter (t ex skola, hem, 

företag/näringsliv). Han visar därmed att 

likheter eller olikheter beträffande skolans 

funktion i urbana e ller rurala områden inte 

främst har med pedagogiska tekniker att gö

ra . Mer avgörande är det vilken social po

sition socialisationsenheterna har inbördes 

och om de står i konflikt eller har gemen

skap i fråga om intresse och värderingar. 

Utmärkande för den rurala miljön är enligt 

Hoëm att.de ursprungliga socialisations

enheterna där, hemmen och jordbruken, har 

en svagare ställning gentemot skolan jäm

fört med motsvarande enheter i urbana m il

jöer. (Se även HoSm, 1978}. 

Utveckli ngspsykologis ka aspekter 

I samband med att frågorna om skolanpass-

ning och mognad redovisades i en tidigare 

rapport (Råberg, 1976 c) försökte jag ut

reda begreppen mognad och anpassning i teo

retisk och empirisk belysning. Anpassning 

och mognad är mångfacetterade begrepp som 

är relaterade dels till individens utveck

lingsprocess, dels till det sociala samman

hang där olika beteenden kommer till ut

tryck. För skolans del blir begreppet an

passning även avhängigt den pedagogiska 

processen och de kravsituationer som in

ryms i d enna. Man finner ofta en uppdel



ning av begreppet mognad i en social, en 

emotionell och en int ellektuell aspekt. 

I verkligheten är det svårt att göra åt

skillnad mellan dem, då de ofta är be

roende av och interagerar med varandra. 

Några utvecklingsteoretiker som närmat 

sig dessa begrepp från olika utgångs

punkter är Freud, Homburger, Erikson, 

Piaget och Mead. När man blivit förtro

gen med de o lika teoriernas specifika 

terminologi, finner man ofta bakom denna 

en kärna till gemensamma grundbegrepp. 

Det visar sig exemeplvis att Freud 

har som mål eller ideal en sund mognad 

av personligheten, som eventuellt mås

te rekonstrueras i en terapeutisk pro

cess. Erikson har mycket explicit be

skrivit hur personligheten mognar genom 

att finna socialt anpassade lösningar 

av naturliga kriser. Utvecklingen sker 

igenom åtta utvecklingsstadier i en be

stämd sekvens och fortgår ända till ål

derdomen. Piaget har främst byggt sin 

teori om den intellektuella utvecklingen. 

Mot en utvecklingsteöretisk bakgrund 

tycks det mig vara mindre anledning 

att söka en uppdelning av begreppet mog

nad än att se det som en integrerad hel



het. Den tidigare forskningen på detta om

råde har dock i stor utsträckning använt 

sig av en experimentell ansats och stude

rat variabler som aggression, glädje, 

fruktan och ångest. Detta har oftast gjorts 

utan anknytning till verkliga sociala si

tuationer och utan någon uttalad helhetssyn 

på personligheten. 

En annan aspekt på problemområdet, nämligen 

identitetsutveckling i relation till miljön, 

kommer fram i en uppsats av Tiller (1963). 

Han har gjort en analys av uppsatser skriv

na av norska barn från tre olika typer av 

boendemiljöer. Han visade där hur barn från 

olika miljöer tycktes ha olika förankring 

i de yttre förhållandena. Den psykologiska 

analysen gjordes i t ermer av identitet som 

den tolkades i barnens nedskrivna upplevel

ser och visade bl a att gruppen barn från 

isolerade fjällbyar var mera fast knutna 

till sin hemmiljö än de övriga grupperna, 

stadsbarn och landsbygdsbarn. Iakttagelsen 

kan äga giltighet även för glesbygdsbarn i 

denna undersökning. Frågorna.om små eller 

stora skolor, kortare eller längre skol

skjuts berör i hög grad barnens trygghet 

och anpassning. 

BEGREPPET GLESBYGD 

Den allmänna termen glesbygd avser glest 

befolkade områden, vilket dock kan inne

bära stora variationer. I vissa globala 



sammanhang betraktas hela vårt land som 

glesbygd. Glesbygdsfrågor har under en 

tid rönt stort intresse bl a i massmedia 

och varit föremål för omfattande utred

ningar. Trots detta Kan man säga att det 

saknas en allmänt vedertagen definition 

på begreppet glesbygd. Ett flertal olika 

definitioner är i bruk och har giltighet 

i olika sammanhang. Några sätt att preci

sera begreppet redovisas nedan. 

Weissglas (1968) har utgått från vägtät-

het, dvs sammanlagd våglängd på en viss 

ytenhet. Ett indexmått, servicelägeskarak-

teristika, graderat från 1 till 7 allt ef

ter tillgång till service redovisas i SQU 

1970:14. Det bygger på en sammanvägning 

av olika faktorer, främst demografiska, 

ekonomiska och sociala. Åldersfördelningen 

i befolkningen tycks vara en faktor som 

har relevans för skolforskning, medan om

sättning per capita och övriga sociala 

funktioner har mer perifert intresse i. 

detta sammanhang. 

I Länsprogram 1970 från länsstyrelsen i 

Västerbottens län görs en utförlig orts-

klassificering i planeringssyfte. Huvud

faktorer för klassificeringen är beräknat 

befolkningsunderlag 1970, agglomerativa 

karakteristika (bebyggelsens täthet) och 

avstånd till orter med viss grad av ser

vice. Avståndet 30 km mellan bostad och 

arbetsplats betraktas sqm acceptabel gräns 



för normalt pendlingsavstånd. I länsprogram

met fanns således inte någon definition, som 

direkt Kunde övertas och användas i den pla

nerade glesbygdsundersökningen. Avstånds-

faktorerna är emellertid mycket väsentliga 

också i skolsammanhang. 

Enligt ERU (expertgruppen för regional ut

vecklingsplanering) borde man p g a avst ånds-

faktorernas betydelse hellre tala om fjärr-

bygd än om glesbygd. Inom ERU räknar man 

som glesbygdskommunblock sådana som har 

mindre än 27 000 invånare. I den s k norra 

glesbygden finns ca 40 sådana block. (SOU 

1972:56). Inom en så vid och preciserad 

definition kan de mest va rierande vill

kor socialt, ekonomiskt och geografiskt 

inrymmas och den definitionen lämpar sig 

därför inte för en studie av glesbygds-

barns s kolförhållan den. 

Utredningen om glesbygdernas skolfrågor 

som tillkallades av SÖ i dec 1956 fast

ställde begreppet glesbygd ur skolorga-

nisatorisk synvinkel. Det innebar att 

en kommun, som ej hade förutsättningar 

att bygga upp ett eget högstadium dit 

kommunens alla barn kunde hänvisas, be

traktades som glesbygdskommun. Nan kom 

fram till en lista över 37 glesbygds

kommuner. Man betonade, att flera kommu

ner av glesbygdskaraktär torde finnas, 

men att utredningen i första hand gällt 

högstadiefrågan, och därvid endast beak-



tat områden där befolkningsunderlaget var 

tillräckligt för årskullar med minst 20 

elever. (Glesbygdernas skolfrågor, 1957). 

Då detta ju är en definition av "skolgles-

bygd" kan den av de förekommande definitio

nerna tyckas mest lämpad att anknyta till. 

•en har emellertid tillkommit för utredning 

av högstadiets organisation och är dessutom 

grundad på den gamla k ommunindelningen, som 

inte längre gäller. Åtskilliga förändringar 

har också skett både befolkningsmässigt och 

skolorganisatoriskt sedan 1957. 

En ren avståndsdefinition prövades också ge

nom att på kartan ringa in områden inom pend 

lingsavstånd (30 km) från kommuncentra eller 

andra tätorter med minst 1 000 invånare. Per 

söner boende utanför dessa områden tänktes 

utgöra egentliga glesbygdsbor och undersök-

ningspopulation. Det visade sig att detta 

tillvägagångssätt erbjöd stora praktiska 

problem i fråga om faktisk väglängd, gränser 

mellan upptagningsområden till olika skolor 

och inte minst möjligheten att spåra indivi

der utifrån ortnamn och postadresser. På 

grund av dessa problem och de brister med 

hänsyn till projektets syfte som framkommit 

i de ovan r efererade definitionerna beslöts 

att frångå dessa och sträva efter en egen 

definition mer direkt relaterad till indivi

dens skolsituation och sociala situation. 
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Definition av glesbygdsbarn i den a ktuella 

undersökningen 

För att få en uppfattning om vad som i skol

sammanhang betraktas som väsentliga gles-

bygdskarakteristika gjordes en mindre enkät

undersökning bland skolledare i Västerbottens 

län. Rektorerna i 23 rektorsområden ombads 

redogöra för vad de ansåg karakterisera ett 

glesbygdsbarns förhållanden, och att preci

sera de kriterier som var väsentliga för 

deras egen definition. Tjugo av de tillfrå

gade rektorerna svarade. Det visade sig att 

avsaknad av jämnåriga kamrater på fritiden 

ansågs vara det mest utmärkande. Därnäst 

nämndes avsaknad av förenings- och annan 

fritidsverksamhet. Övriga kriterier som 

uppgavs var brist på butiksservice och 

viss allmän service, bosättning i by utan 

skola samt skolskjuts. De sistnämnda fak

torerna är också relevanta för ett gles

bygdsbegrepp i allmänhet, men ansågs inte 

i sig tillräckliga för att karakterisera 

just barnens levnadsförhållanden. 

Hed utgångspunkt från skolledarnas svar 

och egna överväganden fastställdes följan

de definition för denna undersökning: Som 

glesbygdsbarn betraktas det barn som bor 

så till att det inte har jämnåriga kamra

ter (plus-minus ett år) utom familjen på 

närmare håll än en kilometer från hemmet. 



Denria definition bygger alltså på ett krite

rium som främst har socialpsykologisk rele

vans (kamratrelationer - vuxenkontakter). 

Den torde också överensstämma relativt väl 

med gängse uppfattningar bland skolfolk. 

Ytterligare ett motiv för att ge den poten

tiella kamratkontakten stor betydelse för 

definitionen och därmed f ör undersökningen 

är den starka betoning som läroplanen ger 

elevernas sociala utveckling och fostran 

till samarbete. 

Avståndet en kilometer baserar sig på en 

del erfarenheter från preliminära interv

juer med glesbygdsföräldrar. Man antog i 

allmänhet att det borde vara ett visst mot

stånd mot att gå mer än en km för att träf

fa kamrater utom skoltid, i synnerhet som 

många mindre vägar saknar vägbelysning. Som 

jämnårig räknas även den som är ett år äldre 

eller yngre. I Bl-skolor, som är den vanli

gaste glesbygdsskolformen, undervisas ele

verna tillsammans med en årskurs högre eller 

lägre, varför ett år ansågs vara en lämplig 

gräns. 

Givetvis har definitionen sina begränsningar. 

Förekomsten av syskon samt den faktiska frek

vensen av kamratkontakter är några av de fak

torer som påverkar den sociala situationen 

för glesbygdsbarnet. Dessa faktorer kan dock 

relativt väl kontrolleras via enkätfrågor. 

Alla inskränkningar av definitionens giltig

het har inte kunnat kontrolleras. Det inne



bär att vissa tolkningssvårigheter kvarstår. 

En granskning av andra faktorer som i olika 

sammanhang bedömts som relevanta för gles

bygdsförhållanden visade emellertid att det 

rådde god samstämmighet mellan sådana fak

torer och det här använda kriteriet för dem 

som berördes av undersökningen. Det visade 

sig t ex att en större andel av de så de

finierade glesbygdsbarnen bodde i mycket 

små byar eller enstaka gårdar och hade 

längre skolskjutssträckor. Likaså kom gles

bygdsbarnen i större utsträckning från hem 

med lägre utbildningsbakgrund. Man kan ock

så av uppgifter om fritidsaktiviteter slu

ta sig till att tillgången till service i 

form av organiserade aktiviteter är låg. 

På detta sätt har det visats att det använ

da urvalskriteriet överensstämmer med flera 

andra aspekter som också kan inrymmas i ett 

allmänt omfattat glesbygdsbegrepp. 

Jag har således accepterat att använda ett 

kriterium med relativ förmåga att avgränsa 

begreppet. Det är också svårt att inse hur 

något annat kritprieval helt. och hållet 

skulle kunna utesluta icke kontrollerbara 

variationer inom en definierad grupp. Den 

valda definitionen gjorpie det dessutom m öj

ligt att via skolexpeditioner och lärare få 

de flesta uppgifter som behövdes för under

sökningen . 
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En förundersökning bland lärare 

En förundersökning gjordes vårterminen 1972 

med ett sjuttiotal lärare på olika skolsta

dier i samband med studiedagar i Jämtlands 

län. Avsikten härmed var att få del av oli

ka lärarkategoriers erfarenheter. De två hu

vudfrågorna gällde: 

a) om man ansåg att glesbygdsbarn skilde 

sig från tätortsbarn. 

b) i vilka avseenden eventuella skillnader 

var mest framträdande. 

Dessutom ombads lärarna att beskriva episo

der där glesbygdsbarn upplevdes ha varit 

speciellt gynnade eller missgynnade i skol

situationen. (Här var det alltså fråga om en 

variant av critical-incident metoden). 

Två tredjedelar av samtliga lärare ansåg att 

det förelåg skillnader mellan glesbygdsbarn 

och tätortsbarn. Denna uppfattning var mer 

utbredd ju lägre stadium läraren undervisade 

på, Av gymnasielärarna ansåg hälften att det 

inte förelåg några skillnader, medan motsva

rande andel bland mellanstadielärarna var en 

femtedel. 

Detta kan tyda på att skolan har någon utjäm

nande effekt, så att glesbygdsbarnen när de 

kommer till högre stadier så att säga har 

"anpassat sig till systemet" och blivit mer 

lika de övriga. Det kan också ha att göra 



med urvalet av elever till gymnasiet och 

den erfarenhet därav som gymnasielärarna 

i början av 70-talet grundade sin bedöm

ning på. 

De som ansåg skillnader föreligga påpe

kade detta mest frekvent i fråga om språk

lig förmåga. Glesbygdsbarnen ansågs ej ha 

lika god språklig förmåga som tätdrtsharn 

och ofta gällde det muntlig, framställning. 

Blyghet och tillbakadragenhet ansågs där

näst vara egenskaper som var mer utmärkan

de för glesbygdsbarn än för tätortsbarn. • 

Enligt många lärares uppfattning var gles

bygdsbarnen också mer mogna och hade stör

re förmåga att arbeta självständigt. 

De beskrivningar av episoder som lärarna 

gav blev ofta typexempel på situationer 

mer än direkta referat. När man räknade 

med båda typerna av beskrivningar erhölls 

cirka 140 situationsexempel som angavs som 

karakteristiska för glesbygdselever. Av 

dessa var 76 exempel till nackdel och 63 

till fördel för glesbygdsbarnen. De nega

tiva exemplen hade mest att göra med skol

skjutsproblemen. De positiva exemplen var 

mer varierande och gällde ofta arbetssitua

tionen i skolan, kontakten med lärare och 

elever samt förhållandet till natur och 

miljö. Den höga frekvensen av positiva 

exempel gjorde att man kunde ifrågasätta 

om glesbygdsbarn verkligen är en missgynnad 



grupp i skolan med avseende på förmåga att 

tillgodogöra sig undervisningen och när det 

gäller att anpassa sig i den sociala situa

tionen i skolan. 

HUVUDUNDERSÖKNING 

Intrycken från förundersökningen bidrog till 

att huvudvikten lades vid att undersöka gles 

bygdsbarnens beteende i skolsituationen. Där 

vid fanns det anledning att undersöka vilka 

mål läroplanen framhåller som viktiga. Vissa 

övergripande mål som uttryckts som "själv

förverkligande" eller "samarbetsvillighet" 

har visserligen givits stark tonvikt i läro

planen, men är svåra att definiera i veten

skapligt hållbara termer och därmed också 

svåra att utvärdera. En begränsning till 

mer mätbara aspekter måste göras. Att skolan 

skall vara en trygg och stimulerande miljö 

är inte minst för glesbygdsbarnen en viktig 

målsättning. (Lgr 69, s 84). Det bedömdes 

angeläget och även möjligt att undersöka 

detta för glesbygdsbarnens del. Enkätfrågor 

till eleverna fick här användas som mått. 

Den allsidiga personlighetsutveckling som 

skolan skall främja är ett stort och svår-

gripbart begrepp. Som en del av detta har 

jag betraktat begreppet mognad och vissa 

aspekter av en positiv anpassning i skol

situationen (Råberg, 1976 c). Genom en 

skattningsskala har dessa variabler givits 

en operationell definition och några aspek

ter av det som i läroplanen avses med per



sonlighetsutveckling har härigenom kunnat 

tas upp i undersökningen. 

I de sammanhang där uttalanden om glesbygds-

barnens förhållanden gjorts t ex barnstugeut

redningen (SOU 1972:26 och 27) framgår att man 

betraktar deras sociala situation, särskilt 

vad gäller kamratsituationen, som en kritisk 

fråga, ett område där speciella behov finns 

och där negativa effekter av förhållandena 

kan misstänkas. Därför var det viktigt att 

i undersökningen ta upp frågor om glesbygds

barnens kamratrelationer både i skolan och 

på fritiden. Detta belystes både genom lä

rarens skattning och elevens enkätsvar. 

Slutligen har övergången till högstadiet 

beaktats, eftersom en stor del av glesbygds-

barnen då flyttar från en liten skola till 

en större och i regel också får resa längre. 

Här har framför allt variabler som rör den 

förändrade skolsituationen tagits upp. De 

nya lärarrelationerna, en annorlunda under

visningssituation och nya kamratkontakter 

ger upphov till många frågor i enkäten. 

Dessa har dock i huvudsak knutit an till 

syfte och resultat i undersökningens tidi

gare fas då årskurserna 3 och 6 behandlades. 

Urval och undersökningsgrupp 

En inventering av hur många barn som svara

de mot definitionen av glesbygdsbarn gjordes 



via brev till låg- och mel lanstadielärare 

i Västerbotten i årskurserna 3, 4 och 6 höst

terminen 1973. Det framkom att det i varje 

årskurs fanns ca 200 till 230 glesbygdsbarn 

i länet. 

Av praktiska skäl och för att inte enskilda 

elever skulle känna sig utpekade ansågs he

la klasser böra ingå i u ndersökningen, som 

också begränsades till årskurserna 3 och 6. 

Årskurs 6 följdes sedan upp vid övergån gen 

till årskurs 7. Urvalet av klasser skedde 

på följande sätt. 

Alla klasser med minst fyra glesbygdsbarn 

uttogs. Dessutom uttogs också klasser med 

tre glesbygdsbarn, när dessa utgjorde minst 

en fjärdedel av klassen (max tolv elever). 

Det var önskvärt att nå en grupp som lever 

under utpräglat glesbygdsmäss i ga förhållan

den. Kravet på minst tre glesbygdsbarn i 

klasser med tolv elever medförde att dessa 

klasser i regel var av B-typ. Detta brukar 

också betraktas som typiskt för glesbygds

skolan. Begränsningen till Västerbottens 

län föranleddes av skolorganisatoriska och 

andra praktiska hänsyn. 

Målgruppen för undersökningen, glesbygds

barn enligt definitionen, utvaldes först ge

nom det förfarande som beskrivits ovan. Ge

nom att hela klasser uttogs erhölls en jäm

förelsegrupp bestående av övriga elever i 



Klasserna. Dessa har samma yttre betingel

ser i fråga om geografiskt område i stort, 

skolort, lärarfaktor etc men ej i fråga om 

kamratavståndskriteriet. 

Hela den uttagna undersökningsgruppen ut

gjordes av 571 elever, varav 202 definiera 

des som glesbygdsbarn. Efter ett bortfall 

på knappt tio procent återstod 515 elever 

för vilka data kunde insamlas. Av dem var 

200 glesbygdsbarn. De senare kom till mer 

än två tredjedelar från inlandet och fjäll 

trakterna. Endast 30 procent kom från kust 

landskommunerna. Urvalskriteriet har såle

des medfört att gruppen rekryterats främst 

från glesbebyggda trakter. Enligt befolk

ningsstatistiken bor nämligen närmare tre 

fjärdedelar av länets invånare i kustlan

det (SCB Be 1975:3). De uttagna klassernas 

spridning geografiskt framgår av kartan, 

bilaga 1. 

Implikationer av urvalsförfarandet 

Urvalet har styrts av främst- två faktorer: 

syftet att nå en speciell glesbygdsgrupp 

samt praktiska och forskningsekonomiska 

synpunkter. Det kan alltså inte betraktas 

som ett helt slumpmässigt urval. 

Målgruppen kan emellertid anses väl rep

resenterad med mellan 40-50 procent av 

samtliga glesbygdsbarn i de aktuella års



kurserna. Vissa yttre betingelser (lärarfak-

torn, skolmiljön) kan anses väl matchade för 

jämförelsegruppen, medan andra faktorer som 

familjestorlek, faktiska kamratkontakter och 

övrigt som kan påverka den sociala situatio

nen var svårare att kontrollera. 

En faktor som också måste tillskrivas viss 

betydelse för tolkning av resultaten är skol

form. Andelen B-skoleelever i hela materialet 

är 47 procent. Motsvarande andel i hela länet 

för åk 1 - 6 höstterminen 1974 var 43 procent 

Det är emellertid hela 60 procent av undersök 

ningens årskurs 3 men bara 35 procent av års

kurs 6 som går i B-skolor. Faktorn skolform 

(klasstyp) har alltså inte systematiskt kon

trollerats genom urvalet. Det innebär att 

man inte av dessa resultat kan dra slutsatser 

om B-skolan som sådan eller om relationen 

mellan A-skolor och B-skolor i allmänhet. 

Glesbygdsbarnen utgör också en större andel 

i B-skolegruppen, 45 procent mot 34 procent 

i A-s kolorna. Följande tabell visar förhål

landet mellan skolformer och årskurser, 

glesbygdsbarn och övriga. 



Tabell 1. Andelen glesbygdsbarn och övriga 

elever i undersökningen i respek

tive årskurs och klasstyp. 

Årskurs 3 Årskurs 6 

Glesbygdsbarn : % n % n 

i klasstyp A 41 41 30 52 

i klasstyp B 40 58 52 49 

totalt 40 99 37 101 

övriga elever: 

i klasstyp A 59 58 70 124 

i klasstyp B 60 88 48 49 

totalt 60 146 63 173 

Detta innebär t ex vid jämförelse inom 

årskurs 6 att glesbygdsgruppen jämförs 

med en gru pp där en betydligt större pro

portion elever går i en annan skolform, 

vilket kan ha betydelse för variabler vars 

utfall kan antas vara betingade av skol

situationen. Det finns knappast någon möj

lighet att exakt avgöra vilka variabler 

detta gäller. Prestationsmått i form av 

betyg och prov antas vara sådana variabler. 

Även subjektiva skalor för trivsel, trygg

het och kamratkontakter kan vara beroende 

av typen av skola. Vissa frågor gällande 

t ex hemtrivsel och fritidssysselsättning 

anses dopk oberpende av skolform. Resul

taten redovisas därför i regel med grup

pering efter både årskurs och skolform. 



Då man i många skolforskningsprojekt ofta 

funnit skillnader mellan könen i fråga om 

skolprestationer och även andra faktorer, 

har det fallit sig naturligt att även i 

denna studie se på resultatet med hänsyn 

till kön. 

Vidare medför urvalsförfarandet att de små 

klassavdelningarna överväger. De B-klasser 

som ing.år i unders ökningert har i genomsnitt 

nio elever per klass i årskurs 3 och sju ele

ver per klass i årskurs 6. Vid tolkningen 

uppstår här ännu en svårighet eftersom även 

klasstorlek kan ha betydelse för ett utfall. 

En ytterligare gruppering av materialet 

skulle dock inte göra tolkningarna säkrare, 

eftersom undergrupperna skulle bli mycket 

små. Dessutom skulle resultatmönstret bli 

svårtolkat. 

METOD 

Standardprovsresultat i Svenska och matema

tik i åk 3 och i svenska, matematik och 

engelska.i åk 6 användes som prestationsmått 

jämte betyg för årskurs 6. Dessa data insam

lades med bistå nd av berörda lärare vid vår

terminens slut 1974 (Råberg, 1976 b). 

Mognad och anpassning mättes med lärarskatt-

ningar enligt ett skattningsschema som kon

struerats och utprövats för undersökningen. 

I detta bedömdes olika aspekter av mognad 



och anpassning på en femgradig skala av 

Likert-typ (Råberg, 1976 c). 

Elevattityder till i huvudsak skola, fritid 

och kamrater samt trivsel mättes med enkät 

till eleverna i åk 3 och 6 på vårterminen 

1974 (Råberg, 1977 a). Påföljande år gavs 

på nytt en enkät t ill eleverna från åk 6, 

då i åk 7. Elevernas upplevelse av över

gången till högstadiet och de förändringar 

i skqlsituationen som detta medfört under

söktes med denna enkät. Som komplement til 

de data som eleverna härigenom själva läm

nade intervjuades även ett tiotal lärare. 

Intervjuerna gällde anpassningen vid över

gång till högstadiet och begränsades att 

gälla en undergrupp om 40 elever. Dessa ut 

togs som extremgrupper med hänsyn till hög 

eller låg prestation samt var jämnt för

delade på kön och glesbygdsbarn/ej gles

bygdsbarn (Råberg, 1977 b) . 

Mätinstrumenten i denna undersökning varie 

rar således fråri prov som standardiserats 

av Skolöverstyrelsen på riksrepresentativa 

material till frågor med öppna svarsalter

nativ. Däremellan finns utprövade och for-

malisergde skattningar, enkätfrågor med 

fasta svar i en graderad skala och frågor 

där svarsstrukturerna sammanställts på in

tuitiv bas. 



RESULTAT 

Bakgrundsdata 

Utifrån uppgift om målsmans yrke har utbild

ningsbakgrunden registrerats. Den indelning 

som användes i örebroprojektet (Magnusson, 

Dunêr & Beckne, 1967) innehöll följande tre 

huvudnivåer: I kvalificerad postgymnasial 

utbildning, IX Gymnasial utbildning,« fack-

skole^ eller realskoleutbildning samt III 

hantverksgtbildning, yrkesskola eller en

bart folkskola. Fem utbildningsgrupper kan 

särskiljas i detta undersökningsmaterial 

nämligen en högre (a) och lägre grupp (b) 

på nivå I, nivå II samt en högre (a) och 

lägre grupp (b) på nivå III. 

Tabell 2. Fördelningen (%) på olika utbild

ningsnivåer av glesbygdsundersök

ningens material. 

Nivåer Glesb,- övriga i Totalt i Jfr med hela 
gruppen undersökn. unders ökn. riket 

a 2 7 
1 b 2 5 11 10 

II 7 17 39 30 

a 9 9 
111 b 80 62 

51 60 " 

N - 200 315 515 



Glesbygdsgruppen kommer alltså i större ut

sträckning från hem med lägre utbildnings

bakgrund. Undersökningen som helhet har 

också en tydlig övervikt för lägre social

grupper jämfört med hela riket. 

Antalet syskon antogs vara en kritisk varia 

bel när det gäller socialisationen av det 

isolerade barnet. Familjesituationen karak

teriseras för glesbygdsgrup.pen av att de 

har genomsnittligt något fler syskon. Be

folkningsutvecklingen i glesbygden har ut

märkts av utflyttning av unga familjer och 

en ökad andel åldringar bland den kvarvaran 

de befolkningen. Därför var det av intresse 

att undersöka om andelen s k sladdbarn var 

större i glesbygdsgruppen och om ålders

skillnaden i relation till äldre eller yng

re syskon var olika i årskurs 3 och 6. Det 

visade sig att andelen sladdbarn i gles

bygdsgruppen ej skilde sig från andelen i 

den övriga gruppen. Förekomsten av yngre 

syskon tydde också på att glesbygdsgruppen 

i lika stor utsträckning som de övriga kom 

från expanderande familjer. 

Skolförhållandena är lika för grupperna in

om undersökningen såtillvida att båda grup

perna går i samma skolor och har samma lä

rare. Skolskjutsfrekvensen är hög. Gles

bygdsgruppen har dock i regel längre skol

skjutsar. Bland glesbygdsbarnen var andelen 

som åkte skolskjuts läsåret 1973-1974 92,5% 



mot 87% i hela materialet. Mer än 

av glesbygdsgruppen har längre än 

avstånd till jämnåriga kamrater. 

hälften 

2 km:s 

Skolprestationer 

Skolprestationer mättes med standardprov 

som i åk 3 ges i svenska och matematik och 

i åk 6 i svenska, matematik och engelska. 

Standardproven utgöres av Sex respektive 

fem delprov i svenska i årskurs 3 och 6, 

fyra respektive tre delprov i matematik 

samt fyra delprov i engelska. Dessutom in

samlades betyg för årskurs 6. Vid databe

arbetningen gjordes gruppindelning efter 

årskurs, kön, skolform och glesbygdskri

terium (glesbygd/övriga). Signifikänspröv-

ning genomfördes beträffande skillnader i 

prestationer mellan glesbygdsgrupp och 

jämförelsegrupp. Detta gjordes då datas 

karaktär medgav statistisk bearbetning 

inom ramen för standardprogrammet, efter

som dessa variabler ansågs centrala och 

viktiga för problematiken i sin helhet. 

Glesbygdsgruppen presterade ungefär lika 

bra som riksgenomsnittet på standardpro

ven. Vid uppdelning i undergrupper fram

träder ibland påtagliga skillnader. (Se 

tabell nr 4]. 



Tabell 2. Medelvärde (x) och spridning (s.) 

på standardprov i svenska i års

kurs 3 och 6 indelade efter skol

form, kön och glesbygdskriterium. 

Årskurs 3 Skolform A Skolform B 

x s n x s n 

POJKAR Glesb 33,36 12,49 25 32,88 11,77 24 

Övriga 33,66 10,90 32' 34,52 9,35 44 

FLICKOR Glesb 38,06 10,40 16 39,96 12,33 27 

Övriga 37,48 12,49 25 36,76 10,93 41 

Riksgenomsnitt 37 

Årskurs 6 
x s n x s n 

POJKAR Glesb 54,30 16,06 27 56,93 13,49 29 

Övriga 55,76 14,32 54 52,35 14,87 23 

FLICKOR Glesb 61,00 15,90 25 67,78 13,39 18 

Övriga 60,87 14,52 70 60,95 12,91 20 

Riksgenomsnitt 57 

Resultaten avviker totalt sett föga från 

riksgenomsnittet. I de flesta grupper lig

ger dock pojkarnas värden något under och 

flickornas något över riksgenomsnittet. I 

årskurs 6 är flickornas tendens till bättre 

prestationer tydlig. Bäst presterar gles

bygdsflickorna i B-skolo r. 



Tabell 4. Medelvärde (x) och spridning (s) 

på standardprov i matematik i års-

Kurs 3 och 6 indelade efter skol

form, kön och glesbygdskriterium. 

Årskurs 3 Skolform A Skolform B 

X s n X s n 

POJKAR Glesb 41,04 14,58 25 39,67 14,03 24 

" övriga 42,22 13,66 32 41,16 10,88 44 

FLICKOR Glesb 46,63 12,40 16 45,48 11,68 27 

" övriga 44,24 16,01 25 42,56 10,82 41 

Riksgenomsnitt 45,50 

Årskurs 6 
X s n X s n 

POJKAR Glesb 35,96 12,56 25 46,62 12,97 29 

" Övriga 39,43 14,90 53 38,68 14,11 22 

FLICKOR Glesb 42,29 12,75 24 47,94 14,05 18 

" övriga 42,04 13,55 68 44,89 12,64 19 

Riksgenomsnitt 43,50 

Även på proven i matematik har flickorna en 

klar tendens till bättre värden än pojkarna. 

Skillnaden mellan pojkar från glesbygd och 

övriga pojkar i åk 6 i B-skolor är signifi

kant, Cp < .05). B-skolornas elever tenderar 

att prestera bättre än riksgenomsnittet i åk 

6. I åk 3 är tendensen snarast motsatt. 



Tabell 5. Medelvärde (x) och spridning (s) 

på standardprov i engelska i års

kurs 6 indelad efter skolform, 

kön och glesbygdskriterium. 

Skolform A Skolform B 

x s n 'x s n 

POJKAR Glesb 87,93 27,17 27 105,72 21,65 29 

Övriga 91,83 21,90 54 90,32 24,89 22 

FLICKOR Glesb 96,16 22,06 25 117,83 16,65 18 

Övriga 100,54 23,86 70 110,40 22,23 20 

Riksgenomsnitt 96 

Flickorna har högre värden jämfört med poj

karna i a lla undergrupper. B-skolornas bät

tre resultat totalt sett är också påfallan

de i standardproven i engelska. 

Sammanfattningsvis kan sägas att B-skolor

nas elever i årskurs 6 uppnår bättre resul

tat på standardproven än A-skolornas elever. 

I årskurs 3 finns ej denna tendens. Flickor

na presterar bättre än pojkarna i båda års

kurserna. En tendens till bättre värden för 

glesbygdsgruppen i relation till de övriga 

kan märkas, framför allt i B-skolorna. Grup

pen glesbygdsflickor i årskurs 6 presterar 

genomgående bäst. 



Betyg i årskurs 6 

På vårterminen i årskurs 6 ges betyg i nio 

ämnen. Medelbetyget låg för hela undersök

ningsmaterialet på 3,13 i A-skolor och 3,15 

i B-skolor. Vid en uppdelning i undergrup

per fann man likartade tendenser som för 

standardproven. Flickor hade högre betyg än 

pojkar. I standardprovsämnena var skillna

den signifikant (p < .001K I förhållande 

till klassens genomsnitt tycktes glesbygds-

barnen hävda sig något bättre i B-skolorna, 

där 52% av dem låg över klassens genomsnitts 

betyg, medan detta gällde endast 42% i A-sko 

lorna. 

Skolanpassning och mognad 

X samarbet e med lärare på mellanstadiet ut

prövades ett skattningsschema innehållande 

21 items med operationellt definierade mog

nads- och anpassningsvariabler. Den totala 

poängen kunde variera från lägst 21 till 

högst 105. Detta användes i årskurserna 3 

och 6 och varje elev skattades av sin lära

re enligt detta schema. I uppföljningen i 

årskurs 7 med intervju till lärare användes 

ej skattningsschemat utan läraren f ick en

dast skatta elevens allmänna mognad i rela

tion till genomsnittet. 

Medelvärdena av den totala skattningen visad 

obetydliga skillnader mellan årskurs 3 och B 



som hade 74,6 respektive 75,3 poäng i ge

nomsnitt. Det fanns en något mer markerad 

tendens att glesbygdsbarnen fick högre 

skattningar än kamraterna, 75,7 och 77,4 

poäng mot 73,9 och 74,1 poäng i respek

tive årskurs . 

Vid jämförelse av medianvärdena för varje 

enskilt item fann man små men konsekventa 

skillnader mellan glesbygdsgruppen och öv

riga elever. Differenserna var ungefär 

dubbelt så stora i årskurs 6 som i årskurs 

3. Eleverna i årskurs 6 skattades högre 

framför allt på items som gäller förmåga 

att uttrycka sig, att ta initiativ, att ut

föra uppgifter efter instruktion samt att 

tåla motgångar. Några items där årskurs 3 

fått något bättre värden gäller kamratkon

takter och förmågan eller benägenheten att 

utnyttja arbetstiden väl. Glesbygdsbarnen 

bedömdes ha bättre förmåga att behärska 

sig gentemot kamraterna. Förmågan att ut

trycka sig bedömdes i årskurs 3 något säm

re hos glesbygdsbarnen än hos de övriga 

men detta tycks ha utjämnats.i årskurs 6. 

På items som har att göra med emotionella 

och sociala aspekter på mognad fick gles

bygdsbarnen högre värden liksom i fråga 

om allmänt moget beteende. 



Tabell 6. Medelvärde (x) och spridning (s) 

på skattningsskalan över skolan-

passning och mognad för årskurs 

3 och årskurs 6. 

Årskurs 3 Skolform A Skolform B 

x s n x s n 

POJKAR Glesbygd 72,00 14,73 24 71,27 12,42 26 

" övriga 68,70 14,49 33 66,31 * 10,84 45 

FLICKOR Glesbygd 84,69 14,24 16 77,70 15,84 30 

" övriga 82,72 13,52 25 80,86 14,22 43 

Årskurs 6 
X s n X s n 

POJKAR Glesbygd 67,73 15,51 26 75,47 16,40 30 

Övriga 67,25 16,41 52 74,46 16,11 24 

FLICKOR Glesbygd 84,24 8,66 25 85,21 11,83 19 

" Övriga 78,06 14,78 70 77,57 16,18 21 

Glesbygdsgruppen i årskurs 3 har högre medel

värde än sina klasskamrater i tre fall av fy

ra. Undantaget är flickor i B-skolor, där 

differensen går åt motsatt håll. Könsskillna

derna är signifikanta: t(238) = 6,81, p < 

.01, men däremot ej skillnaden mellan gles

bygdsgrupp och övriga. I årskurs 6 har flick

orna i glesbygdsgruppen klart bättre värden 

än eina kamrater, medan det för pojkarnas del 

skiljer mellan skolformerna, varvid B-skole-

eleverna har högre värden. Genomgående har 

flickor högre poäng än pojkar oavsett skol

form och glesbygdskriterium. 



I uppföljningen i årskurs 7 kan ett likar

tat mönster skönjas i fråga om de anpass

nings- och mognadsvariabler som där bedöm

des. Lärarna skattade här en grupp om 40 

elever, som uttagits till lika delar bland 

hög- och lågpresterande elever. De var även 

jämnt fördelade på kön och enligt glesbygds-

kriteriet. Prestationsnivån visade sig fram

för allt vara den faktor som differentierade 

mellan bättre och sämre skolanpassning och 

mellan högre och lägre gruppaktivitet. Där

näst var glesbygdskriteriet av betydelse. 

Glesbygdsbarnen inom den högpresterande grup 

pen hade mer kamratkontakter och var mer 

pratsamma än den andra gruppen. Glesbygds

pojkarna i den lågpresterande gruppen bedöm

des bäst anpassade till skolan och arbetsför 

hållandena. I fråga om mognad var även vari

abeln kön av betydelse. Flickor uppfattades 

i regel som mer mogna än pojkar (Råberg, 

1977 b). 

Dessa variabler betraktas som ganska cen

trala i undersökningen med hänsyn dels till 

förundersökningen bland lärare, dels till 

den vikt läroplanen lägger vid skolans roll 

i elevens personlighetsutveckling och soci

ala fostran. Glesbygdsbarnen på mellansta

diet företedde som grupp inga anpassnings

problem. Data från uppföljningen i en hög

stadieårskurs är inte tillräckligt repre

sentativa för att tillåta slutsatser om 

undersökningsgruppen som helhet men stö-



der dock de för glesbygdsgruppen positiva 

resultaten från mellanstadiet (Råberg, 

1976 c) . 

Elevattityder till skolan 

Attityder till skolan mättes med enkätfrå

gor som fokuserades på den egna skolan och 

dess miljö, trivsel med skolarbetet, ele

vens uppfattning om skolarbetets vikt och 

innehåll (dvs motivation) samt inställ

ningen till läxor och prov. (Se vidare Rå-

berg, 1977 a). Ett generellt resultat är 

att attityderna i årskurs 6 är betydligt 

mer negativa än i års kurs 3. (Tabell 7). 

Tabell 7. Positiva och negativa skolatti-

tyder hos eleverna i åk 3 och 6 

indelade efter årskurs, skolform 

och glesbygdskriterium. Procent. 

Skolattityd A-skolor B-skolor 
Glesb. Glesb. 
grupp Övriga grupp övrig; 

åk 3 85 78 90 83 
Positiv åk 6 67 64 78 76 

êk 3 15 22 10 17 
Negativ âk B 33 36 22 24 

Summa procent 100 100 100 100 

N - 511 läk 3 2411 
41 58 56 86 

(åk 6 270) 52 124 49 45 



Det finns också en tendens att attityden 

till den egna skolan och dess miljö är mer 

positiv bland gles bygdsbarn och B-skole-

elever. 

Beträffandß de frågor som speglar elevernas 

motivation gäller att andelen lågt motive

rade ökar starkt från årskurs 3 till års

kurs 6. Svar som tyder på en typ av moti

vation beroende av föräldrar eller lärare 

var vanligare i årskurs 3. Svaret "Jag skul

le vilja vara bättre i skolan än jag är nu" 

angavs av en större andel i årskurs 6 än i 

årskurs 3. Flickor uttryckte överlag högre 

skolmotivation än pojkar. Eleverna i B-sko-

lor var mindre kritiska till skolans inne

håll och mindre negativa till prov än A-

skolornas elever. I fråga om läxor var alla 

grupper ganska negativa i årskurs 6. Denna 

inställning behålls eller förstärks i års

kurs 7, där cirka tre fjärdedelar tyckte 

att "det är för jobbigt med läxorna". Ele

verna från tidigare B-skolor var i mindre 

utsträckning negativa till läxarbetet (64% 

mot 81% bland A-skolornas elever).. En 

fråga om undervisningen på högstadiet var 

mer intressant än på mella nstadiet besva

rades mer positivt av elever från A-skolor. 

(Det torde vara klart att övergången till 

högstadiet inneburit större förändringar 

för B-skoleeleverna). B-skoleeleverna gav 

oftare svar som innebär osäkerhet (vet in

te) när det gäller skolarbetet och arbets



formerna på högstadiet. 

På en direkt fråga om de trivdes bättre el

ler sämre än på mellanstadiet svarade 65% 

av eleverna att de trivdes bättre. I synner

het sade sig flickorna trivas bra. Ingen 

skillnad märktes mellan glesbygdsgrupp och 

övriga. En mycket betydelsefull faktor för 

trivseln i skolan var för de flesta elever 

läraren. Kamrater och skolarbetet kom där

näst. Det är fler flickor som tycker kam

raterna är betydelsefulla och omvänt fler 

pojkar som betonar skolarbetets betydelse 

för skoltrivseln. Eftersom detta kan gälla 

även negativ betydelse för trivseln är det 

möjligt att denna koppling står för poj

karnas svar - de av dem som vantrivs gör 

detta främst för skolarbetets skull och in

te för kamraternas. Ett framträdande drag 

i eleve rnas svarsbild var oklarheten om 

lärarnas roll och deras relation till ele

verna. Drygt hälften sade sig inte veta om 

lärarna var intresserade av dem som elever 

och mellan 15 och 20% tyckte inte att de 

var det. Ungefär en fjärdedel tyckte inte 

heller att lärarna hade tid att prata med 

eleverna och mer än en tredjedel var även 

osäkra på detta. 



Föräldrarnas roll i förhållande till barnens 

skolarbete och fritid 

Dessa frågor togs upp endast i enkäten till 

eleverna i årskurs 7. I frekvensgraderade 

svar fick de ange graden av föräldrarnas 

engagemang när det gällde skolarbetet. Det 

visade sig vara mest vanligt att föräldrar

na påminde om uppgifter som skulle göras 

och därnäst att de frågade .hur det gick på 

prov eller förhör. Minst vanligt var att 

man fick direkt h^älp med läxorna. Nedan

stående tabell vipar svaren uppdelade på 

glesbygdsbarn och övriga. 

Tabell 8. Elevernas uppgift om föräldrarnas 

intresse för skolarbetet. Procent 

av glesbygdsbarn och övriga. 

Sätt att visa Svarande- Alltid/ Ibland Sällan/ 
intresse grupp ofta aldrig 

Hjälper med läxor Glesbygd 17 37 46 
övriga 15 49 37 

Påminner mig att Glesbygd 40 39 21 
göra mina upp övriga 58 25 17 
gifter 

Säger till mig att Glesbygd 34 27 39 
vara flitig i skolan övriga 39 33 28 

Frågar hur det går Glesbygd 41 40 19 
på prov och förhör övriga 49 39 12 

Berörrmer mig om jag Glesbygd 33 43 24 
lyckas bra någon Övriga 38 42 19 
gång 

N = 248 (Glesbygd 90, övriga 158) 



•et visar sig att glesbygdsgruppen så gott 

som genomgående upplever mindre aktivt en

gagemang från föräldrarna på de uppräknade 

punkterna. Särskilt märks skillnaden ifråga 

om påminnelser om läxuppgifter. 

På liknande sätt besvarades frågan om vilka 

aktiviteter man utövade tillsammans med för 

åldrarna. Totalt uppgav lika stor andel i 

båda grupperna (36%) att cfe "ofta" eller 

tom "alltid" umgicks eller gjorde något 

tillsammans med föräldrarna. Arten av gemen 

samma aktiviteter kunde dock variera. Gles

bygdsgruppen arbetade i större utsträckning 

tillsammans med föräldrarna medan i den öv

riga gruppen frekvenserna var något högre 

för gemensamma resor, sport och aktiviteter 

av nöjeskaraktär. Det rör sig dock endast 

om en variation på cirka tio procent. Man 

kan således inte åberopa att dessa skillna

der skulle vara signifikanta. 

Kamratförhållanden och rastaktiviteter 

Trettio procent av de undersökta mellan

stadieeleverna uppger uttalat god trivsel 

med kamraterna, 52% säger sig trivas ganska 

bra och 17% känner föga gemenskap eller kom 

mer mindre bra överens med kamraterna. Gles 

bygdsbarnen avviker knappast ifråga om upp

levelse av gemenskap eller kamrattrivsel. 

Vissa smärre olikheter kan föreligga mellan 

årskurser och skolformer. Så betonar man 



t ex i årskurs 6 oftare klassens samman

hållning som helhet än man gör i årskurs 3. 

Rastaktiviteter som tyder på god samman

hållning har slagits samman till en kate

gori. Det gäller t ex att alla får vara 

med och bestämma, att pojkar och flickor 

eller äldre och yngre barn leker tillsam

mans. Svar som innebär de motsatta för

hållandena har förts till kategorin säm

re sammanhållning. 

Tabell 9. Klassammanhållning som den tar . 

sig uttryck i rastaktiviteter 

i de olika skolformerna. Pro

cent av elevantalet i respek

tive årskurs och skolform. 

Ak 3 
A-skolor B i-skolor 

Ak 6 
A-skolor B-skolor 

God samman
hållning 

51 59 56 73 

Sämre sarrman-
hållning 

44 38 27 19 

Fria svar 5 6 • 17 8 

Summa procent 100 100 100 100 

N - 510 99 146 171 . . .94 

Man finner en större andel av svaren som 

tyder på god sammanhållning i B-skolorna. 



Ofta förekommande bråk bland kamraterna på 

rasterna anges av en minoritet på ca sex 

procent. Det visar sig att denna grupp också 

i högre grad än genomsnittet upplever ängs

lan och osäkerhet i andra sammanhang. För 

övrigt har upplevelse av bråkiga kamrater 

samband med klassavdelningens storlek, vil

ket kan ses i neda nstående tabell. 

Tabell 10. Upplevelse av bråk på raster. 

Procent i förhållande till klass-

avdelningarnas storlek. 

Elevantal i klassen: 

Svarsalternativ < 10 11-13 14-16 17-19 20-22 23-25 

De är ofta brå
kiga på rasterna 5 8 5 5 7 6 

De flesta är 
lugna men en 
del är bråkiga 19 42 42 57 54 52 

Ingen är sär
skilt bråkig 76 50 53 38 39 42 

Surrma procent 100 100 100 100 100 100 

N - 510 21 26 129 105 97 131 

De minsta klassavdelningarna är de lugnaste. 

En förändring kan märkas när antalet översti

ger tio och ytterligare när gruppen överstiger 

16 elever. 

Vid uppföljningen i årskurs 7 kan man 

tendens att glesbygdsgruppen upplever 

miljön mer bråkig än vad de gjorde på 

se en 

kamrat-

mellan-



stadiet. De känner inte heller så stor del 

av kamraterna sen tidigare. De förefaller 

dock positiva till att ha många kamrater 

i klassen. Glesbygdseleverna från B-sko-

lor är gärna tillsammans med de nya kam

raterna, medan de från A-skolor hellre 

tycks hålla sig till dem de känner sedan 

förut. Knappt två procent av eleverna sä

ger sig ofta vara ensamma och ingen av dem 

hör till glesbygdsgruppen. Dessa resultat 

förefaller också vara i samklang med lärar

nas uppfattning om elevernas kamratanpass

ning som kom fram i intervjun rörande en 

mindre grupp i undersökningen (Råberg, 

1977 b). 

Trygghet - osäkerhet i skolan 

Elevernas upplevelse av trygghet i skolan 

mäts med svarsalternativen "jag känner mig 

nästan alltid lugn i skolan", "jag är gans

ka lugn n är vi ska ha prov" eller fria svar 

med samma innebörd. Under samma huvudfråga 

kommer upplevelser av ängslan eller osäker

het i olika skolsituationer fram i svar av 

typen "när jag ska läsa eller berätta högt 

i klassen känner jag mig ängslig", "jag är 

orolig när vi ska ha prov". Övriga situa

tioner som tas upp är t ex vid tidspress, 

i tävlingssituationer eller när man är 

föremål för lärarens uppmärksamhet. Svaren 

har slagits samman till tre kategorier en

ligt nedan. 
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Tabell 11. Upplevelse av trygghet/osäkerhet 

i skolan. Procentuell fördelning 

mellan svarskategorierna för gles

bygdsbarn och övriga elever inom 

respektive årskurs och skolform. 

A-skolor Öv B-skolor öv-
Svarskategori Glesb .grupp riga Glesb.grupp rigc 

Känner sig nästan Åk 3 76 ' 73 66 57 
alltid lugn i Äk 6 60 61 73 62 
skolan 

Viss osäkerhet i Äk 3 24 27 34 41 
olika skolsitua- Ak 6 32 37 25 36 
tioner 

Ängslig inför Äk 3 0 0 0 0 
prov etc Äk 6 0 2 2 2 

N = 510 (Äk 3:240) 41 57 56 86 
(Ak 6:270) 52 124 49 45 

En skillnad framkommer här mellan A-skolor och 

B-skolor. I A-skolor är man i årskurs 3 mer 

trygg i skolan än man är i årskurs 6, medan ut

vecklingen tycks gå åt motsatt håll för ele

verna i B-skolor. Där minskar osäkerhet och 

ökar trygghet från årskurs 3 till årskurs 6. 

Glesbygds gruppen tycks också i B-skolor mer 

trygga än kamraterna. 

Nedanstående tabell visar hur trygghetsupp

levelsen förändras vid övergången till hög

stadiet . 



Tabell 12. Procentuell andel i årskurs 6 

och 7 som angett att de känner 

sig lugna i skolan. Uppdelning 

på A- och B-sk olor samt gles

bygdsgrupp och övriga elever. 

Svarsalternativ Ak A-skolor B-skolor 
Glesb. övriga Glesb. övriga 

"Jag känner mig 
nästan alltid 
lugn i skolan" Ak 6 60 
samt för åk B 
även alternativet: Ak 7 40 
"Jag är ganska 
lugn när vi ska ha 
prov i skolan" 

Surrma N åk 6: 270 åk 7: 247 

61 73 62 

36 29 26 

Upplevelsen av trygghet i skolan har mins

kat från årskurs 6 till årskurs 7. Detta 

tycks hänföra sig snarare till skolform än 

till gruppering i glesbygd/övriga. Minsk

ningen är påfallande stor bland eleverna 

med B-skolebakgrund. Totalt är det nu tio 

procent fler av dem än av barnen från A-

skolor sgm direkt anger att olika situatio

ner i skolan gör dem osäkra eller ängsliga. 

De f d B-skoleeleverna uppgav sig mest va

ra ängsliga för att "läsa eller berätta 

högt i klassen" men mindre inför prov och 

i relation till lärarna. De elever, som 

också tidigare gått i A-klasser, angav of

tare ett flertal situationer som gjorde 



dem osäkra. De könsskillnader som också ku 

de märkas i årskurs 6 har ytterligare för

stärkts. Nära 75 procent av flickorna men 

bara 57 procent av pojkarna i årskurs 7 

upplevde någon form av ängslan i en eller 

flera skolsituationer. 



DISKUSSION 

Glesbygdabegreppet förankrades i en defini

tion som byggde på socialpsykologiska och 

demografiska förhållanden, något som också 

visade sig vara den rådande uppfattningen 

bland pedagoger och skolledare. Man kan 

därför påstå att kriteriet varit använd

bart för denna undersöknings syf.te. Det 

specifika kriterium som definitionen här 

baserades på (avstånd till kamrat) har inte 

använts i tidigare undersökningar i gles

bygdssammanhang. Det innebär svårigheter . 

att anknyta till tidigare forskning med 

full relevans för de aktuella problemstäl

lningarna. Kriteriet har å andra sidan vi

sat sig väl avgränsa en grupp som även geo

grafiskt och socioekonomiskt kan karakteri

seras som en utpräglad glesbygdsgrupp. 

Fördelningen på socialgrupper - eller ut

bildningsnivåer - visade sig i detta mate

rial kraftigt avvika från landet i övrigt. 

Andelen i lägre socialgrupper är i denna 

undersökning mycket större. Qetta är e_n 

utmärkande faktor för en befolkningsgrupp 

som i olika sammanhang betecknats som ef

tersatt eller missgynnad gentemot övriga 

grupper. Det gängse socialgruppsbegreppet 

har dock knappast samma giltighet i gles

bygder som i tätorter. 



Glesbygdsbarn fångas inte in av den gängse 

socialgruppsindelningen. Enligt en norsk 

undersökning [Solberg, 1977) är social sta

tus i glesbygdssamhällen mer beroende av 

familjs- och släktsammanhang än av social 

klassindelning. Accepterar man att detta 

kan galla även svenska förhållanden har man 

också mindre anledning att förvänta sig de 

vanliga sambanden mellan socialgrupp och 

skolframgång i denna studi.e. Detta visade 

sig också vara fallet. 

På det hela taget gör glesbygdsbarnen i vå r 

undersökning snarast bättre skolprestationer 

och v isar bättre anpassning än andra barn i 

samma skolor. Detta tycks åtminstone delvis 

bero på att de går i B-skola med små klasser. 

Det är mycket svårt att särskilja vad som 

beror på att det är glesbygdsbarn och vad 

som beror på B-skolan. Sannolikt innebär El-

skolans metodik att eleverna får god trä

ning med såväl självständiga som gruppori-

enterade uppgifter. De gynnas kanske därför 

i prov situationen med standardproven. Effek

ten av en sådan arbetsträning visar sig rim

ligen tydligare i årskurs 6 än i årskurs 3. 

Detta överensstämmer också med resultatbil

den i de båda årskurserna. 

En slutsats som är nära till hands är att 

B-skolan är en särskilt väl lämpad skolform 

för dessa barn och väl värd a tt bibehålla. 



Det bör observeras att de B-klasser som in

går i studien är små. De har i genomsnitt 

cirka nio elever i årskurs 3 och sju elever 

i årskurs 6. Eftersom de flesta är av typ 

B 1 och har två årskurser tillsammans lig

ger avdelningarnas storlek mellan 12 och 

18 elever. Det är således inte befogat att 

generalisera från dessa resultat till B-

klassavdelningar med stort elevantal. Det 

finns anledning att i detta sammanhang på

peka de rön i Marklunds (1968) undersökning 

som visade att B 1-skolorna fick sämre re

sultat när elevantalet översteg 25. 

Det har inte framgått av denna studie att 

klasstorleken i sig skulle ha någon avgö-

rande betydelse. I denna undersökning är 

även A-skolornas klasser förhållandevis 

små. Medeltalet är 19 elever i båda års

kurserna. Det har därför inte varit möj

ligt att u ndersöka betydelsen av klasstor

leken i sig eller att fastställa någon 

"kritisk gräns". Det kan vara en viktig 

uppgift för fortsatt forskning att ana

lysera pedagogiska processer i relation 

till klasstorlek och med hänsyn till 

olika arbetsformer i A- och B-klasser. 

Miljöbakgrunden - här uttryckt som till

hörighet/icke tillhörighet till den defi

nierade glesbygdsgruppen - interagerar tro

ligen också med skolform. Den relativt iso



lerade hemsituationen för glesbygdsbarnen 

torde innebära att kontakter med vuxna på 

fritiden får större betydelse för dem än 

för icke glesbygdsbarn. De kan identifiera 

sig med de vuxna och internalisera deras 

normer tidigare än andra barn. Detta har 

troligen större betydelse för dessa barns 

prestationer och beteende i skolan än på

verkan eller brist på påverkan av kamrater. 

• 

Den uppfattning som framkom i förundersök

ningen att glesbygdsbarn visade större mog

nad och va r väl anpassade i skolarbetet 

stöds av resultaten i huvudundersökningen. 

Sambandet mellan skolprestation och mognad 

- anpassning är mycket tydligt. Det är ju 

beteendet i specifika skolsituationer som 

skattas och mycket tyder på att en fö r ut

vecklingen gynnsam miljö lättare kan skapas 

i de små B-skolorna. Det är också i denna 

skolform som glesbygdsbarnen finner sig 

särskilt väl tillrätta. 

Även om differenserna glesbygdsbarn - övriga 

elever är måttliga och i de flesta variabler 

ej signifikanta uppstår ett behov att för

klara de tendenser som kan skönjas. De komp

licerade sammanhangen gör det svårt att av

göra vilken faktor som i den ena eller andra 

situationen har störst betydelse. Man kan 

dock med visst fog anta att bakgurndsmi1jön 

såväl som skolmiljön spelar in. Den arbets

gemenskap som oftare förekommer i glesbygds



barnens hemmiljö har troligen utvecklat en 

arbetsvana eller inställning till arbete 

som varit till nytta i skolarbetet. Vissa 

resultat (från enkäten i årskurs 7) tyder 

på att glesbygdsb arnens inställning till 

skola och skolarbete inte är speciellt be

roende av föräldrarnas stöd och intresse. 

Det verkar snarare som om de kan inta en 

mer självständig hållning än övriga elever 

i dessa frågor. 

Glesbygdsbarn trivs lika bra med skolan och 

med kamraterna som övriga barn. Trivseln i 

hemmet tycks ha mer samband med aktivitet 

i hemmet än med kamratkontakter och den 

förefaller allra bäst bland dem som bor i 

små byar. De som har mycket stort avstånd 

till kamrater (mer än 10 km) uppger dock 

ej i lika hög grad god hemtrivsel. De ut

gör cirka en tiondel av glesbygdsbarnen. 

Vid så stora avstånd torde kontaktmöjlig

heterna bli beskurna och de negativa effek

terna av att bo i en isolerad miljö mer 

kännbara. Kanske kan man anta att detta 

avstånd är en kritisk gräns,-som kunde 

tas till utgångspunkt för en mer intensiv 

undersökning om specifika effekter av gles

bygdsmiljö. 

Trygghet i skolsituationen och en viss 

stabilitet i skolattityderna under mellan

stadiet är utmärkande för glesbygdsgruppen. 

Detta resultat har en klar parallell i de 



rön som rapporterats av Scott, Collins & 

Hunter (1969). De fann landsbygdsbarn mer 

"personligt säkra" vid jämförelse med stads

barn. Att B-skolornas elever upplever mer 

trygghet i årskurs 6 medan A-skolornas ele

ver blivit mer osäkra är en intressant iakt

tagelse. Den kan emellertid inte tolkas utan 

att man tar hänsyn till den fortsatta utveck

lingen i årskurs 7. 

I det inledande resonemanget anknöt jag till 

Hoëms (1972) beskrivning av skolans roll som 

socialisationsenhet i olika miljöer. I samma • 

artikel påpekas också hur skolans socialisa

tion skiljer sig mellan olika stadier. På 

lägre stadier sker socialisationen mer i för

hållande till hela individen än på senare 

stadier. Då framhålls visserligen självstän

diga och aktivt skapande individer som ideal, 

men socialisationen avgränsas mer och mer 

till kognitiva processer. Följden blir att 

de elever, som inte har den sociokulturella 

bakgrund, som stämmer med undervisningens 

uppläggning, kanske blir stimulerade intel

lektuellt, men ej hela individen. Det kan va

ra intressant att ha dessa synpunkter i åtan

ke, när man granskar och tolkar resultat från 

uppföljningen i årskurs 7. (Se även Hoëm, 

1978) . 

I årskurs 7 minskar tryggheten i alla grupper 

och mest påfallande bland B-skolornas (f d) 

elever. 



På grund av att frågorna i enkäterna till 

årskurs 6 och årskurs 7 inte var identiska, 

gavs det för eleverna i årskurs 7 fler 

svars varianter där de kunde uttrycka någon 

form av otrygghet. Detta kan ha bidragit 

till att eleverna i årskurs 7 också ut

tryckte mera otrygghet. Det är trots detta 

ändå fråga om en förändring, vilken givet

vis kan bero på de förändringar i skolmil

jön som framför allt B-skoleeleverna torde 

uppleva. 

Det är emellertid inte endast de f d B-sko-

leeleverna som upplever mindre trygghet vid 

övergången till högstadiet. Även könsdiffe

renserna ökar och flickorna upplever ängs

lan i myck et högre grad än pojkarna. Därför 

finns det skäl att även räkna med psykolo

giska förklaringar. Pojkar kan enligt rå

dande könsrollsmönster ha intagit en tuf

fare roll som inte tillåter dem att medge 

ängslan eller osäkerhet. Flickor i puber

teten är ofta mycket osäkra på hur de upp

fattas av andra och de klamrar sig gärna 

fast vid en bästa-kamrat, som blir deras 

"roll-spegel". Inför hela klassen och 

kanske inför lärarna känner de osäkerheten 

starkare. Med den starkare skolmotivation 

som flickorna i denna studie gett uttryck 

åt upplever de sannolikt också mer påtag

liga kravsituationer i skolan. Har då den

na utveckling skett tidigare bland A-sko

lornas elever medan B-skoleeleverna ännu 



varit mer omedvetna om sina pubertetsproblem? ̂  

Jag tror inte det. Det torde snarare ha att 

göra med den nya sociala aituationen där frå

gan om vilken roll de förväntas spela måste 

vara synnerligen känslig. Identitetsproblema

tiken aktualiseras nu. De kommer på nytt i en 

nybörjarsituation och den trygghet som skapats 

i deras gamla skola har de inte kunnat få med 

sig. Deras inställning till undervisningen 

på högstadiet tyder på att de inte känner sig 

lika hemma med de "nya" arbetssätten. De ar

betar gärna i grupp och uppskattar de nya kam

ratkontakterna, men de är ganska osäkra på 

sina relationer till lärarna. Hur stark är 

dessa barns grundtrygghet? Vilka förutsätt

ningar har de att återvinna säkerhet i skol

situationen i högstadiet? Gör skolan någon 

aktiv insats för att "-inte onödigtvis öka 

elevens anpassning s svårigheter utan genom att 

erbjuda en trygg ooh stimulerande miljö så 

långt möjligt bidra till att övervinna dessa"? 

(Lgr 69, s 94). Vissa problem skulle kanske 

kunna övervinnas med en större flexibilitet 

inom ramen för klassernas nuvarande organi

sation. Undervisningen skulle t ex kunna ut

formas så att man i högre grad tillvaratar 

elevernas erfarenheter från B-skolan. Många 

frågekomplex kan dock inte besvaras utifrån 

undersökningens resultat. De kräver mer in

gående longitudinella studier. 

En intensivstudie av barnens språk i deras 

naturliga miljö ingick i en undersökning av 



glesbygdsområden i N. Queensland, Austra

lien (Scott, 1969]. Det visade sig att 

"glesbygdsbarnen" använde en mindre mängd 

ord i sina språkliga kontakter, men deras 

yttranden bedömdes vara mer "sofisticated" 

och de kunde på ett meningsfullt sätt för

medla vad de ville säga i mer koncentrerad 

form. Resultaten från Australien är intres 

santa och ligger i linje med de data i den 

na glesbygdsundersökning som antydningsvis 

motsäger gängse uppfattningar om sämre 

språklig förmåga hos glesbygdsgruppen. Det 

gäller resultaten från standardproven i 

svenska och engelska, lärarskattning av 

förmåga att uttrycka sig klart och förstå 

instruktioner. Det framgick inte heller av 

den intervju med lärare, som gällde en un

dergrupp på 40 elever i årskurs 7, att 

glesbygdsbarnen var mer tystlåtna än andra 

barn. Frågan bör dock bli föremål för vida 

re studier, där man mer direkt mäter språk 

lig aktivitet och förmåga till effektiv 

kommunikation. 

Utan att generalisera intervjuresultaten 

utöver den grupp det gällde kan man ändå 

peka på vad det kan betyda i sammanhanget 

om lärare och kamrater är öppna för att 

lyssna när dessa elever talar om företeel

ser från sin erfarenhetssfär. Det kan va

ra fråga om att ge rum för ett annorlunda 

sätt att iaktta omvärlden. Det kan gälla 

att ge lika stort värde åt en naturiakt



tagelse som åt en mångordig rapport från 

stora världen. Det är inte säkert att så 

alltid sker. 

En begränsning i denna undersökning är att 

inte också lärarens roll kunnat ställas i 

fokus. Den berörs i några enkätfrågor där 

det visar sig att eleverna upplever lära

ren som den mest betydelsefulla faktorn 

för skoltrivseln . Även ur »sociologis k syn

vinkel torde lärarens roll i en glesbygds

skola vara en annan än i en tätortsskola. 

I det mindre sammanhanget framstår läraren 

som en person med hög status i förhållande 

till omgivningen. Han blir också den huvud-

saklige representanten för samhället - sko

lan som socialisationsenhet (Se Hoëm, 1972). 

Det är mycket sannolikt att detta både di

rekt och indirekt påverkar elevernas in

ställning till skolan och dess krav. 

Avslutande synpunkter 

Frågan om skolan med sitt kursinnehåll skall 

införliva ämnesområden och avsnitt som ankny 

ter till den lokala miljön och kulturen har 

såvitt jag förstått ej varit aktuell i Sveri 

ge. Inställningen har främst varit att skapa 

jämlikhet i grundutbildningen och om möjligt 

även i den f ortsatta utbildningen. På många 

sätt har därvid tätorternas förhållanden va

rit normgivande. Nan kan emellertid inte ta 

för givet att alla åtgärder som vidtas för 



att ge glesbygdsbarn samma utbildning som 

stadsbarn innebär verklig rättvisa. Bl a 

i barnst ugeutredningen talas om barn med 

särskilda behov. Hit räknar man både gles

bygdsbarn och barn med olika fysiska, psy

kiska och kulturella handikapp. Det betonas 

ofta att skolan skall ge dessa barn, både 

glesbygdsbarn och andra, den sociala och in

tellektuella stimulans, som de eventuellt 

gått miste om i en torftig eller isolerad 

hemmiljö. Beträffande glesbygdsbarnen bör 

det i lika hög grad betonas, att skolan på 

bästa sätt skall tillvarata den värdefulla 

stimulans och det unika erfarenhetsmaterial 

som dessa barn har från sin speciella miljö. 

I utredningarna om högstadier i glesbygd be

tonades framför allt elevernas möjlighet till 

fritt ämnesval, vilket ju medförde krav på 

ganska stora skolenheter. Man antog ofta 

att kvalitet var beroende av kvantitet. I 

stora försöksprojekt kommer lätt viktiga 

pedagogiska frågor i skymundan för de eko

nomiska och organisatoriska komplexen. I 

PANG-projektets utvärdering a.v försöksver-

samhet med årskurslöst högstadium (Dahllöf & 

Andrae, 1975) har man emellertid funnit po

sitiva effekter för undervisningen i mindre 

högstadier av B-skoletyp. (Andrae, A. per

sonlig kommunikation). En annan aspekt som 

framhölls i de övergrippande målsättningarna 

för grundskolan och högstadieorganisationen, 

var framåtskridande enligt den gängse ekono



miska tillväxtprinciperi, vilket också bara 

kunde leda till större enheter och mer ur

banisering. Enligt min mening har alltför 

litet intresse ägnats individens situation 

i vårt skolsystem och alltför liten hänsyn 

tagits till de sociokulturella faktorer som 

gäller för glesbygds- och landsbygdsbarn. 

Hur mycket man än önskar se ett livskraftigt 

lokalsamhälle i våra glesbygder är ändå den 

bistra verkligheten den att möjligheterna 

för ett sådant de senaste decennierna allt 

mer urholkats. I en del av rapporterna från 

den kulturgeografiska glesbygdsforskningen 

gör forskarna det ställningstagandet inför 

framtidsutvecklingen att de räknar med att 

många dock kommer att bo kvar i glesbygd 

(Weissglas & Wiberg, 1973). Enligt mångas 

åsikt finns ett stigande intresse för att 

bevara bosättningen i gl esbygden. Den tycks 

av allt att döma också utgöra en god upp

växtmiljö för barnen. Man bör således inte 

ta för givet att B-skolan är en skolform 

under avveckling. Ett väl utspritt nät av 

B-skolor skulle tjäna barn i glesbygder på 

ett riktigt sätt, främja deras utveckling 

och samtidigt bidra till att bevara bygden. 

Det är också viktigt att blivande lärare i 

sin utbildning får mer erfarenhet av B-skole-

metodik så att de inte står främmande för den. 

Lärarutbildningen bör också ge kunskap om so



ciologiska förhållanden i glesbygden. Lära

ren och hans förhållningssätt är en viktig 

faktor för hur undervisningen både skall 

kunna stimulera och stimuleras av eleverna 

och miljön. Att kunna initiera och vara 

öppen för ett sådant samspel kräver att man 

inte har förutfattade meningar om vilka ele

vernas behov och förutsättningar är. 

En beredskap hos läraren at.t i sina kontak

ter med eleverna alltid tillvarata det värde

fulla i varje elev s personlighet och erfa

renhetsbakgrund är något som kan främja 

verklig jämlikhet i skolan. Ett sådant för

hållningssätt vore värt ett samlat stöd från 

lärarutbildare och skolpolitiker. 
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Figur 1. Karta över Västerbottens län 
med 1974 års kommunindelning. 
Klasser som ingår i undersök
ningen läsåret 1973/74 är in
prickade på respektive orter 
med svart prick. Beteckningar
na 3A, 6A, 6B anger årskurs 
och klasstyp (skolform). 
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