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SUMMARY 

The purpose of this report is to outline a background to 
an investigation about children in sparsely populated 
areas ("glesbygd") in Västerbotten, their school achieve
ment and adjustment. Definitions of the concept of "gles
bygd" are examined and a definition is expressed for this 
investigation. The laying down of small schools and some 
experiments going on at comprehensive schools are mentioned. 
A few studies of schools in sparsely populated areas is 
referred to, though those have failed to make clear the 
influence of isolating factors on i.e. achievement and 
adjustment. Research about differences between groups from 
rural and urban areas is inconsistent in classifying both 
the environment and the variables studied. Late studies 
suggest a change in differences found earlier. Earlier 
research has largely concentrated upon groups with cultural 
and social handicaps. A vast amount of American investiga
tions has compared test scores between social classes and 
ethnic groups. Environmental characteristics and social 
changes are discussed according to some developmental and 
experimental social psychology studies. The question of 
the influence of peer relations on children's social and 
intellectual development is not sufficiently answered. Im
portant problems in a study of children from isolated areas 
and their school situation are questions about achievement, 
adjustment and peer relations. 
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport avser att utgöra en bakgrund till en under
sökning om glesbygdsbarn i Västerbotten, deras skolpresta-
tioner och anpassning. Några olika definitioner på begrep
pet glesbygd granskas och en defintion avpassad för den 
aktuella undersökningens syfte presenteras. Nedläggningen 
av glesbygdsskolor berörs liksom den försöksverksamhet som 
bedrivs vid några högstadieskolor. Några undersökningar på 
geografiskt isolerade grupper refereras. Dessa har dock 
inte klargjort vilken betydelse de isolerande faktorerna 
har t ex för skolprestationer och skolanpassning. Forskningen 
kring samband och differenser mellan grupper från "rural" och 
"urban" områden visar på stora variationer både i klassifi
ceringen av respektive miljö och med hänsyn till undersökta 
variabler. Utfallet av ett antal undersökningar tyder på en 
viss förändring över en tidsperiod. Det mesta av tidigare 
forskning har gällt grupper med kulturella och sociala handi
kapp i samhället. Jämförelser har gjorts i stor utsträckning 
mellan socialgrupper i traditionell bemärkelse och mellan et
niska grupper bl a i amerikanska undersökningar. Betydelsen 
av karakteristika i den sociala miljön och förändringar i 
denna diskuteras med anknytning till utvecklingspsykologiska 
och socialpsykologiska studier, som till stor del är experi
mentella. Frågan om kamratkontakternas betydelse för barns 
sociala och intellektuella utveckling är inte tillfredsstäl
lande belyst i forskningen. Angelägna problemställningar i 
en undersökning om glesbygdsbarn och deras skolsitutation 
är t ex frågor om deras prestationer, skolanpassning och 
kamratrelationer. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 

Begreppet glesbygd 

Det saknas en allmänt accepterad definition på begreppet 

glesbygd. Flan kan emellertid utgå ifrån att alla definitio

ner som är i bruk har framställts av människor utanför den 

aktuella miljökretsen och inte i första hand inkluderar 

glesbygdsbefolkningens egen syn på sin specifika situation. 

Både i dagligt tal och i officiella sammanhang syftar man 

i första hand på glest befolkade områden, vilket emellertid 

kan innebära stora variationer. Jag kommer därför att i det 

följande granska några olika sätt att precisera begreppet 

glesbygd för att utröna om något av dem är praktiskt använd

bart i forskningsarbetet och relevant för pedagogisk-psyko-

logiska studier. 

Vid kulturgeografiska institutionen i Umeå har man i under

sökningar och utredningar systematiskt penetrerat begreppet. 

Ett sätt är att definiera det med utgångspunkt från ett mått 
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på vägtäthet, dvs sammanlagd våglängd per ytenhet, 25 km . 

(Weissglas, 1968.) I SGU 1970:14 redovisas ett indexmått, 

servicelägeskarakteristika (SL-index) graderat från 1 till 

7, där 1 är mest och 7 minst tillgodosett med service. Detta 

index bygger på flera olika faktorer som vägts samman: ålders

fördelning, omsättning per capita, tillgång till offentliga 

servicefunktioner inom visst avstånd t ex. Åldersfördelningen 

i befolkningen tycks vara en faktor, som har relevans för 

skolforskning, medan de övriga faktorerna kanske är av mer 

perifert intresse i detta sammanhang. 

Inom länsstyrelsens planeringsavdelning har man också arbetat 

med hithörande frågor. I länsprogram 1970 (länsstyrelsen i 

AC-län, 1971) görs en utförlig ortsklassificering i planerings-

syfte. Som huvudfaktorer för klassificeringen har man det be

räknade befolkningsunderlaget 1980, olika grader av service

funktioner på olika områden och s k agglomerativa karakteris-

tika (bebyggelsetäthet) samt avstånd till orter med viss grad 
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av service. Avståndet 30 km mellan bostad och arbetsplats be

traktas som acceptabel gräns för normalt pendlingsavstånd. 

Således kom inte heller i länsprogrammet fram någon defini

tion, som direkt kunde övertas och användas i en planerad 

glesbygdsundersökning. Avståndsfaktorerna måste emellertid 

betraktas som mycket väsentliga i skolsammanhang. 

Enligt ERU (expertgruppen för regional utvecklingsplanering) 

kan just avståndsfaktorernas betydelse göra att det vore rik

tigare att tala om fjärrbygd än om glesbygd. ERU betraktar 

kommunblock med mindre än 27.000 invånare som glesbygdskom

munblock. Man räknar med att det i den s k norra glesbygden 

finns cirka 40 sådana. (SOU 1972:27). Inom en så vid och 

opreciserad definition kan givetvis de mest varierande vill

kor socialt, ekonomiskt och geografiskt inrymmas. Den kan 

därför inte anses lämplig för en undersökning som rör gles

bygdsbarns speciella skolförhållanden. 

Utredningen om glesbygdernas skolfrågor som tillkallades av 

SÖ i december 1956 fastställde begreppet glesbygd ur skol-

organisatórisk synvinkel. Det innebar att en kommun, som ej 

hade förutsättningar att bygga upp ett eget högstadium dit 

kommunens alla barn kunde hänvisas, betraktades som gles

bygdskommun. Det kunde också gälla ogynnsamt belägen del av 

en kommun som inte kan utnyttja kommunens centralskola och 

där inte heller samarbete med någon grannkommun kan komma 

till stånd. Man kom sålunda fram till en lista över 37 gles

bygdskommuner. Man betonade dock att flera kommuner av gles

bygdskaraktär torde finnas, men att utredningen i första 

hand gällt högstadiefrågan, och därvid endast beaktat om

råden där befolkningsunderlaget var tillräckligt för års

kullar med minst 20 elever. (Glesbygdernas Skolfrågor, 1957.) 

Detta torde vara den definition av "skolglesbygd" som yt

ligt sett förefaller närmast lämpad att anknyta till. Den 

har emellertid tillkommit för utredning av högstadiets or

ganisatoriska frågor och är dessutom grundad på den gamla 

kommunindelningen som inte längre gäller. Åtskilliga för

ändringar har också skett både befolkningsmässigt och skol-

organisatoriskt sedan 1957. 
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En ren avståndsdefinition prövades också genom att på kar

tan ringa in områden inom pendlingsavstånd (30 km) från 

kommuncentra eller andra tätorter med minst 2.000 invånare. 

Individer boende utanför dessa områden tänktes då utgöra 

egentliga glesbygdsbor och undersökningspopulation. Det 

visade sig att detta tillvägagångssätt erbjöd stora prak

tiska problem beträffande faktisk väglängd, gränser mel

lan upptagningsområden till olika skolor och möjligheten 

att spåra individer utifrån ortnamn och postadresser inte 

minst. På grund av dessa problem och de brister med hänsyn 

till vårt syfte som framkom i de ovan refererade defini

tionerna beslöt vi frångå dessa och arbeta på en egen de

finition mer direkt relaterad till individens skolsitua

tion och sociala situation för övrigt. 

Definition a v glesbygdsbarn i den aktuella undersökningen 

En mindre enkätundersökning angående definitionen av gles

bygdsbarn gjordes bland skolledare i Västerbottens län. 

Den gav vissa riktlinjer för vad som i skolsammanhang be

traktas som väsentliga glesbygdskarakteristika. Vi fann, 

att avsaknaden av jämnåriga kamrater på fritiden, eller i 

varje fall längre avstånd till dessa, var en faktor som 

ansågs utmärka glesbygdsbarnens förhållanden. Denna för

undersökning överensstämde f ö med den centrala idé om 

glesbygdsbarns speciella behov som uttrycks i B arnstugeut

redningen (SOU 1972:27). Med utgångspunkt från detta be

stämdes således den definition av glesbygdsbarn, som används 

i undersökningen. 

Vi tog fasta på variablen "kamratavstånd" och satte gränsen 

vid 1 km avstånd till närmaste jämnåriga kamrat utom even

tuella syskon. Detta avstånd gäller delprojekt 2, som har 

att göra med elever från årskurs 3, 6 och 7. Avståndet är 

på sätt och vis godtyckligt valt, men baserar sig på en del 

erfarenheter från preliminära intervjuer med glesbygdsföräld

rar. Vi ansåg rent allmänt att det torde vara ett visst mot
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stånd mot att gå mer än 10 minuters väg för att träffa en 

kamrat utom skoltid, i synnerhet som man i många byar inte 

har belysning på vägarna. Som jämnårig räknas även den som 

är ett år äldre eller yngre. I den vanligaste g lesbygdssko

lan, som är av B 1-form, undervisas eleverna både på låg-

och mellanstadiet tillsammans med en årskurs högre eller 

lägre, varför detta ansågs vara en lämplig åldersvariation 

även definttionsmässigt. Den aktuella definitionen kom såle

des att bli följande: 

Som glesbygdsbarn betraktas det barn som bor så till att 

det inte har jämnåriga kamrater utom familjen på närmare 

håll än en kilometer från hemmet. 

Även denna definition har givetvis sina begränsningar. Före

komsten av syskon i olika åldrar är t ex en faktor som på

verkar den sociala situationen för glesbygdsbarnet. Denna 

faktor är emellertid möjlig att kontrollera. Frekvensen av 

kamratkontakter oavsett avståndet är en annan faktor, som 

kan minska kriteriets hållbarhet. Även denna kan emeller

tid förhållandevis väl kontrolleras via enkätfrågor. Spe

ciella bebyggelseförhållanden eller högre medelålder bland 

befolkningen i vissa områden kan göra att man definieras 

som glesbygdsbarn fast man bor i utkanten av en tätort. 

Dessa fall torde dock bli mycket få. 

Ett starkt motiv för att låta den potentiella kamratkon

takten vara kriterium för definitionen är den starka beto

ning som läroplanen lägger på elevernas sociala utveckling 

och fostran till samarbete inte bara i klassrummet utan 

även i övriga sociala sammanhang. 

Syfte 

Syftet med denna rapport är att försöka teckna en bakgrund 

till en undersökning om glesbygdsbarn och deras skolför-

hållanden samt att inleda en serie rapporter om denna un

dersöknings resultat. 
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Uppläggning 

Först redogöres kortfattat för hur utvecklingen varit för 

glesbygdsskolorna samt något om försöksverksamhet som be

drivits på området. Därefter görs en litteraturgenomgång 

med begränsning till vissa angränsande forskningsområden. 

En systematisk datasökning efter dokumenterade studier på 

speciella glesbygdsgrupper eller glesbygdsförhållanden har 

inte givit särskilt mycket material. Ett mindre antal un

dersökningar på geografiskt isolerade grupper refereras. 

En översikt av forskning, i huvudsak sociologisk, som be

handlar viss pedagogisk problematik och differenser i sam

band med landsbygds- respektive stadsområden följer sedan. 

För övrigt behandlas problemområden, som indirekt asso

cierats till och som delvis är av allmänpsykologisk, 

delvis av sociologisk karaktär. Härvid associeras till 

olika kulturella och sociala handikapp med anledning av 

att glesbygdsbefolkningen i vissa sammanhang bedömts som 

en missgynnad grupp. Språkets roll i olika sociala grup

per har tagits upp med anledning av antaganden rörande 

språklig förmåga hos glesbygdsbarn. Frågan om kompensa

torisk undervisning har varit aktuell för eftersatta grup

per t ex i USA. Slutligen diskuteras psykologiska impli

kationer av en socialt isolerad miljö varvid förslag ges 

till fortsatt forskning rörande svensk glesbygd. 

PROBLEMOMRÅDE 

Glesbygdsskolan i samhällsutvecklingen 

Skolproblemen i glesbygden hänger intimt samman med hela 

samhällsutvecklingen. Det har varit ofrånkomligt att gles

bygden till följd av de ekonomiska strukturförändringarna 

kommit att bli missgynnad i vissa avseenden. Vi vet att 

glesbygdens folk i socioekonomiskt avseende är sämre lot

tade. Det finns färre arbetstillfällen och mindre möjlig

heter till bättre betalda arbeten, samtidigt som avstånden 
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till service och orter med utbildningsmöjligheter gör det 

mer kostsamt att överhuvud företa sig något som inte kan 

förverkligas på hemorten. Strävandena har från samhällets 

sida varit att söka skapa så lika förhållanden som 

möjligt med landet i övrigt. Ett led i dessa strävanden 

var den utredning, som tillsattes i juni 1969 för att ut

reda glesbygdsproblemen. Utbildning var en typ av samhälls

service som utredningen prioriterade i sitt arbete. (Ut

bildning i glesbygder, 1972. Betänkande avgivet av gles

bygdsutredningen. ) 

Utbildningsfrågorna, som för den aktuella pedagogiska un

dersökningen kommer i förgrunden, har också varit föremål 

för ett antal särskilda utredningar inom SÖ. Här kan näm

nas Högstadieorganisation i glesbygd (1964), utredning 

angående gymnasium och fackskola i glesbygd (1967). Under 

1971 utfördes av Skolöverstyrelsen en utredning av prog

noskaraktär om de små högstadierna 1971-1980. Dessa utred

ningar behandlar främst frågorna ur skolorganisatorisk 

synvinkel. 

Mellan åren 1958-1970 nedlades i Västerbottens inland 58 % 

av mellanstadieskolorna. I Jämtlands län var nedläggningen 

under samma period ca 45 %. Efter 1970 har endast ett få

tal skolor nedlagts. Bestämmelserna i skolstadgan ger inte 

någon defintiv gräns för hur litet elevantalet får vara, 

utan det avgörs från fall till fall och vanligen är de eko

nomiska skälen mest vägande. Avståndet till närmaste skol

enhet blir givetvis också avgörande. I glesbygdsutredningen 

anges en restid på 30-45 minuter enkel resa vara vad som 

maximalt kan tolereras för låg- och mellanstadieelever. I 

Västerbottens inland måste man ofta överskrida denna gräns. 

Redan ett tiotal år innan glesbygdsutredningen avgivit sitt 

betänkande torde regionala skolmyndigheter i stor utsträck

ning ha tillämpat dess intentioner. (B. Andersson, person

lig kommunikation, 31 mars, 1976.) 
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När det gäller högstadieskolor räknas de med högst tre 

paralleller som små enheter. Är 1971 fanns ett tjugo

tal enheter i landet med mindre än 30 elever per års

kurs. Enligt SÖ:s beräkningar kommer det år 1980 att 

finnas ca 40 sådana små högstadieskolor. Man förutser 

således allmänt en fortskridande befolkningsminskning 

de närmaste åren. Det är framför allt i skogslänen de 

små enheterna ökar. (Hammarberg och Olsson.) Glesbygds

utredningen framhåller att man bör eftersträva att be

hålla så många av de nuvarande skolenheterna som möj

ligt och inrikta sig på samverkan mellan årskurserna. 

(Utbildning i glesbygder, 1972.) 

Försöksverksamhet med glesbygdsskolor 

B-skolan är den typiska glesbygdsskolformen. Under 50-

talet sattes förstärkningstimmar in, vilket innebar att 

man kunde arbeta med delad klass vissa timmar. Detta som 

började på försök blev sedan obligatoriskt för lågstadiet. 

Någon försöksverksamhet med mer övergripande syfte för låg-

och mellanstadiets undervisning i B-skolan tycks inte ha 

bedrivits. 

Ett försök med årskurslöst högstadium vid fem mindre hög

stadieskolor i olika delar av landet pågår sedan några år. 

Vid någon av skolorna startade försöket att integrera års

kurserna redan 70-71 i mindre skala, vid någon av skolorna 

först 74-75. En systematisk formativ utvärdering av försöket 

med analys av processen ur olika aspekter görs inom Pang-

projektet vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs uni

versitet. (Andrae & Dahllöf, 1973, och Andrae, 1975.) 

I denna försöksverksamhet prövas t ex kursväxling av den 

typ som förekommer i B-skolor på mellanstadiet företrädes

vis i orienteringsämnen. Individualiserad undervisning i 

matematik och viss samläsning i tillvalsämnen och svenska 

samt språk förekommer. Jämkningar i läroplanen beträffande 
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timtal och schema måste till för att möjliggöra integre

ringen. Syftet med projektet är att finna former för en 

integrering i undervisningen, som kan skapa möjligheter 

att behålla högstadieskolor även i områden med sviktande 

elevunderlag. 

Undersökningar på grupper i geografiskt isolerade områden 

Generellt har man funnit att barn i isolerade delar av USA 

uppvisar lägre resultat på standardiserade intelligenstest. 

Den mest intressante forskaren på detta område är enligt 

Ravenette (1971) Wheeler, som gjort en studie på 

barn i bergsområden i östra Tennessee 1932 och en upprepad 

studie på samma grupper 1942. Härvid gjordes iakttagelsen 

att IQ-värdena sjönk alltmer med ökande ålder. Testvärdena 

överlag för alla klasser var emellertid högre 1942 än de 

varit för motsvarande klasser tio år tidigare. Då derina 

studie ligger så långt tillbaka och man måste anta att 

både forskningsmetoder och skolsystem undergått avsevärda 

förändringar sedan dess, kan den knappast tillmätas så 

stort värde. 

I Canada pågår nu en undersökning vid universitetet i To

ronto om elever vid skolor i isolerade områden i norra 

Ontario. Den tar uppjsåväl • prestationsvariabler som so-

cioekonomiska bakgrundsdata och attityder till och upp

levelse av skolan och den sociala situationen i allmän

het. Några data har ännu inte rapporterats. (Ryan, 1975, 

personlig kommunikation.) 

En större komparativ studie av barn i landsbygds- res

pektive stadsskolor i N Queensland, Australien, rappor

terades under pågående i Education News, 1969. (Scott, 

1969.) Urvalet till denna studie inriktar sig bl a 

på områden med gles bebyggelse. Det är dock något helt 

annat än svensk glesbygd. Definitionen v ar mycket allmän: 
2 

den innefattade områden med mindre än 500 invånare/km . 
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Bland resultaten märktes tendensen att landsbygdsbarnen 

hade lägre genomsnittlig IQ än stadsbarnen. Projektet 

innefattade också en intensivstudie av barnens språk i 

deras naturliga miljö, där det framkom att "glesbygds-

barnen" använde en mindre mängd ord i sina språkliga 

kontakter, vilket inte hindrade dem att på ett menings

fullt sätt förmedla vad de ville säga i mer koncentre

rad form. 

I två svenska undersökningar av Boalt (1942) och Öster

berg (1958) som rörde glesbygdsskolor undersöktes samban

det mellan resväg och skolprestationer för elever i real

skola. De fann ett samband mellan längre resväg till sko

lan och lägre betyg. I en undersökning av elever från 

folkskola och försöksskola granskades både prestations-

och anpassningsvariabler. Inga mer betydande skillnader 

framkom vid jämförelse mellan elever som bodde nära sko

lan och sådana som hade minst 30 minuters enkel resväg. 

(Petersson, 1960.) I dessa studier var således avstånd 

från skolan kriteriet på "glesbygdselev". Resultaten 

var dock ej konsistenta. 

Den mest kända av dé svenska glesbygdsundersökningarna 

är Marklunds Skolan i glesbygden (1968). Data utgjordes 

av standardprov och s k Uppsalaprov samt gruppintelli

genstest från 150 klasser i sex län år 1960. Ungefär 

halva antalet elever gick i skola av B-typ och halva 

antalet i A-typ. När klasstorleken konstanthöIls var 

glesbygdsskolornas resultat lika bra som A-skolornas i 

klasser med upp till 25 elever. Vid större elevantal 

visade sig B 1-skolorna få sämre resultat. Marklund 

ansåg detta vara positivt för glesbygdsskolorna då 

det tydde på att deras pedagogiska problem var mindre 

än man trott. Skolskjutsfaktorns betydelse undersöktes 

också i detta material, varvid det befanns att elever 

med kort skolväg presterade bättre än de med lång skol

väg i alla klasstyper. Vid en ytterligare förfinad ana
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lys av data, där hänsyn också togs till elevernas värden 

på intelligenstest, framträdde en konsekvent trend med 

bättre relativa prestationer både när skolstorleken mins

kade (från A-form till B-form) och när skolvägen minskade. 

Detta ledde Marklund till att ställa följande hypoteser 

som utgångspunkt för fortsatta analyser: 

"Elevernas möjligheter att realisera sin egen inneboende 
utvecklingspotential är större i de små skolorna än i de 
stora skolorna" och 
"Elever med lång skolväg har svårare att i skolan reali
sera sin egen inneboende utvecklings-potential än elever 
med kort skolväg. " 

De praktiska konsekvenserna om dessa hypoteser verifieras 

är lätta att inse. Det skulle inte vara motiverat av peda

gogiska skäl att centralisera eleverna till stora skolen

heter i synnerhet om detta medför långa skolskjutsar. 

(Marklund, 1968.) 

Rural - urban dikotomin och dess relevans för glesbygds-

undersökningen 

Om man vidgar perspektivet utöver den utpräglade geogra

fiska isolering som utmärker svensk glesbygd kan en del 

intressant dokumentation av forskning kring stads- och 

landsbygdsförhållanden studeras. 

Åtskilliga studier har ägnats varierande aspekter av 

landsbygds- och stadsmiljö och dess relationer till var

andra. Vanligast är att man gjort en uppdelning på an

tingen stad eller land eller att man försökt indela mil-

jövariablen ytterligare ett steg t ex i land, småstad 

och storstad. Man kan finna mycket varierande klassifi

ceringsgrunder. Befolkningstal har oftast utgjort krite

riet för miljöklassificeringen. 

I en del undersökningar har gränsen för landsbygd satts 

vid orter med 10.000 invånare med motiveringen att sko
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lorna i dessa orter även inkluderar elever boende på ren 

landsbygd. I andra studier kan gränsen ha satts vid 2.500 

invånare för vad som räknas till landsbygd, i åter andra 

betecknas 8.000 invånare som småstad men räknas ändå till 

rural området, minimum 36.000 invånare betecknas som stor

stad och för bybegreppet anges ofta ej något befolknings

tal. (Nelsen & Storey, 1969.) 

Ett annat vanligt kriterium är avstånd från större orter 

eller industriområden. Även i de studier som använt sig 

av avstånds kriteri er varierar dessa alltefter de lokala 

geografiska förhållandena där studierna genomförts. Exem

pel från USA kan tas med undersökningar som berört områ

den inom 40 miles från Detroit eller inom 20 miles från 

Toledo. I en brittisk undersökning betraktas skolor i 

byar i närheten av industriområden som rural schools. 

(Burt, 1972, Nelsen S Storey, 1969.) 

Som komplement till dessa nämnda kriterier förekommer 

ibland indelning efter yrke eller näringsgren, där man 

t ex skiljer på lantbrukare - i cke lantbrukare eller,gör 

någon övergripande klassificering utifrån den näringsgren 

som dominerar ett visst geografiskt område. 

Det framgår således klart att vad som betecknas som lands

bygd i olika undersökningar kan variera avsevärt. Det rik

tigaste torde vara att bf3trakta rural - urban variabeln 

som ett kontinuum där man - f n tydligen godtyckligt -

kan lägga en gräns där det befinns lämpligast ur under

sökningens geografiska eller forskningsekonomiska synpunkt. 

Detta kontinuum skulle då löpa från områden med maximal 

geografisk isolering och därav betingad social isolering 

till deras motsats, koncentrerade tätortsområden med re

gelrätt överbefolkniing. 
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Isolerat 
geogra
fiskt om
råde. 

Koncent
rerad be
byggelse. 
"Storstad" 

"Glesbygd" 
•lika agenter som påverkat människor i 
olika miljöer. 

Begreppet rural - urban har intresse för beteendevetenskap

lig forskning i den utsträckning som man kunnat anta att 

centrala eller övergripande miljöfaktorer längs detta kon-

tinuum innebär implikationer för människorna ifråga om 

levnadsvillkor, sjukdom och hälsa, utveckling eller bete

ende. Vi antar att längs kontinuet verkar en rad olika 

krafter - agenter - på individen. Beroende på forskarens 

val av utgångspunkt i sin vetenskap kommer olika agenter 

att tas fram och ges den belysning som i sammanhanget v er

kar mest angelägen. De mest betydelsefulla agenterna längs 

kontinuet rural - urban torde kunna hänföras till några 

få vetenskapsområden, t ex det ekonomiska, det medicinsk

hygieniska, det sociologiska eller psykologisk-pedagogiska. 

För denna undersöknings syfte tas endast i korthet upp viss 

forskning från det beteendevetenskapliga området. 

Forskning på rural - urban differenser 

De tidigaste studierna ägnades i huvudsak åt att konstatera 

skillnader i anpassning mellan stad och land och inte så 

mycket åt att undersöka vilka förändringar som kunde på

verka dessa skillnader. 

Av ett antal forskare som under 40-talet studerade anpass

ning fann en del inga signifikanta skillnader mellan stad 

och land, en del fann data som tydde på bättre anpassning 

hos landsbygdsungdomarna. Exempel på de senare var en un

dersökning 1948 på över 1.200 barn i tredje och sjätte 

klass bl a med ett test med 144 items på personlig och 

social anpassning. Med försiktighet i slutsatserna kom 

dock en uppföljning på samma individer nio år senare att 

bekräfta resultaten. (Nelsen S Storey, 1969.) 
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En annan studie beräknade ett skolanpassningsindex på ba

sis av två frågor i en enkät: 1) Vid vilken ålder vill du 

sluta skolan? och 2) Vad tycker du om läraren? Detta in

dex befanns bli något lägre för pojkar med "rural orienta

tion" än för pojkar med "urban orientation". (Oeser & 

Emery, 1954*) Dessa två exempel visar på ett slående sätt 

på hur olika grunder slutsatser kan dras om forskningsre

sultat kring en lika benämnd variabel. Det är tveksamt om 

man kan jämföra begreppet anpassning baserat på ett stort 

antal testitems med det som baseras på två begränsade frå

gor, vilkas relevans för begreppet är diskutabel. 

På grund av uppenbara diskrepanser i olika undersöknings

resultat gjordes översikter och förnyade undersökningar 

där t ex Osborne m fl under 50-talet fann att rural-urban 

differenserna tycktes ha utjämnats. (Nelsen & Storey, 

1969.) Man förväntade sig helt enkelt att skillanderna 

skulle utjämnas i takt med urbanisering och ökat inter-

beroende mellan stad - landsbygd, massmediapåverkan m fl 

faktorer som nu i stort sett hade accepterats som agen

ter. Man framhöll också behovet av en teoretisk ram som 

byggde på likheter mellan stad och land och inte strä

vade efter någon artificiell uppdelning. (Spaulding, 

1951. ) 

Efter anpassningsstudierna kom en del forskning att foku

seras på specifika personlighetsvariabler. Exempel på så

dana är de som vanligen betraktas som persûnlighetspsyko-

logiska egenskaper och mäts med test av typen MMPI ̂  

samt personlighetens attitydmässiga orientering t ex i 

fråga om religion eller konservatism-/radikalism. Hatha

way m fl (1959) fann att blyghet, självnedvärdering och 

misstänksamhet var vanligare hos landsbygdsungdomar. 

Haller S Wolff (1962) konstaterade att personlighets-

orienteringen var relaterad till boendeområde och de 

utmärkande dragen tolkades som "adaptivt funktionella" 

i den sociala miljö där individen ifråga hör hemma. 

1) Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
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(Nelsen S Storey, 1969.) Detta är viktigt vid tolkning av 

alla data i ett sådant sammanhang. Etablerade mätinstru

ment och övergripande teorier kan många gånger förbise 

viktiga förhållanden i speciella miljöer som gör att till 

synes oberoende bedömningar av en viss variables positiva 

värde - typexempel: kamratanpassning - blir synnerligen 

missvisande. 

I en studie på 282 barn från stads- och landsbygdsområden 

i N. Queensland undersöktes bl a person lighetsvariabler 

med CCPQ ^ ̂ . Stads- och landsbygdsbarn visade sig skiljas 

åt endast i en av de sexton faktorer som undersökts. Lands

bygdsbarnen var mer "sophisticated and personally secure" 

än stadsbarnen. För övrigt fann man interaktioner mellan 

lands- och stadsbakgrund och skolbetyg på två faktorer 

och mellan bakgrund och kön på nio faktorer. (Scott, Col

lins & Hunter, 1969.) 

Det vore i och för sig möjligt att botanisera vidare i 

den rikhaltiga floran av personlighetsstudier, där man 

kanske kan finna att enskilda drag återkommer som typis

ka för vissa grupper. Ofta verkar då dessa personlighets

drag ryckta ur sitt sammanhang i ett mönster, som är komp

licerat och svårt att få grepp om i sin helhet. Det är 

stora svårigheter både med mätning och tolkning när det 

gäller personlighetspsykologiska studier. 

Från specifika personlighetsvariabler riktades så intres

set mot utbildningsaspirationer och skolprestationer och 

de skillnader som på dessa områden lättare låter sig mä

tas och undersökas. Åtskilliga studier finns som jämfört 

stads- och landsbygdsskolor och funnit sämre prestatio

ner i landsbygdsskolorna, vilket ofta tolkats som effek

ter av en mindre stimulerande miljö. På grund av den of

tast godtyckliga uppdelningen i rural-urban i likhet med 

tidigare nämnda exempel är det tveksamt om några resul

tat har med landsbygdsmiljön som sådan att göra. Fakto-

1) Cattell's Children Personality Questionnaire 
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rer som socialgruppstillhörighet, ekonomiska förhållan

den eller undermåliga skolförhå1landen kan vara de verk

liga agenterna. 

En sociologisk studie på high school elever i landsbygds

skolor i mitten av 60-talet visade att deras utbildnings-

aspirationer ändrats i förhållande till vad tidigare un

dersökningar visat. Jordbrukarsöner hade till en större 

del än icke jordbrukarsöner planerat att söka inträde vid 

college. Deras aspirationer på att avlägga examen.var ock

så lika höga. Även de som planerade att ägna sig åt jord

bruk hade lika höga eller högre studieambitioner jämfört 

med dem som tänkte ägna sig åt andra yrken. Även detta 

stred mot vad man funnit i tidigare studier. (Slocum, 

1967.) Författaren konstaterar dock att en hel del av 

dessa aspirationer är orealistiska med avseende på de 

ekonomiska och betygsmäss i ga krav som måste uppfyllas 

för att möjliggöra studier vid college. I denna under

sökning definierades skolor i orter med mindre än 10.000 

invånare som "rural schools". 

nan har inte utgått från att populationen i denna under

sökning är depriverad eller underprivilegierad, utan 

särhållit grupperna i m aterialet på basis av faderns yr

ke - jordbrukare eller icke jordbrukare - oc h elevernas 

egna yrkesplaner med avseende på jordbruk. Det karakte

ristiska för samplet är således i första hand tillhörig

heten till denna näringsgren och i andra hand områdets 

urbana eller rurala karaktär. 

Nyare studier ha bl a funnit att man ansluter sig mer 

till traditionella attityder och traditionell moral ju 

längre från storstadsområden man är. (Willits m fl, 

1974.) Detta är i linje med några resultat i en japansk 

undersökning, som visade vissa skillnader mellan ung

domar i olika regioner. I urbana områden rådde högre 

värdering av oberoende beteende medan man i rurala om
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råden lade större vikt vid att följa sociala regler och 

visa ett hjälpande beteende. (Sato, 1973.) Vissa studier 

på 70-talet finner högre testvärden för stadsbarn än för 

landsbygdsbarn (Singh & Krishna, 1972) eller barn från 

byar som utmärktes av låg social konformitet (Witkin 

m fl, 1974). Andra finner inga signifikanta skillnader 

i testvärdena relaterat till storlek på stad eller sam

hälle, men visst negativt samband för avfolkningsorter. 

(Harris & Roberts, 1972.) 

Listan skulle kunna göras längre och fullständigare. 

Utan att göra anspråk på att besitta en total överblick 

har jag dock det subjektiva intrycket att studier under 

de senaste 8-10 åren oftare visar på resultat som är 

till fördel för landsbygdsmiljön, än vad äldre studier 

visat. 

ÖVRIG FORSKNING MED ANKNYTNING TILL PROBLEMOMRÅDET 

Kulturella och sociala handikapp 

En genomgång av forskningen visar som tidigare påpekats 

att pedagogiska studier med fokusering på glesbygd i 

strikt geografisk eller sociologisk mening är sällsynta. 

Det kan bero på att i de länder, dar de geografiska för

hållandena och forskningskapaciteten är jämförbara med 

våra, framstår andra samhällsfaktorer som angelägnare 

projekt för forskningen. Så verkar fallet vara t ex i 

USA, där man har olika rasgrupper och andra kulturella 

minoriteter, som ställs inför olika utbildnings- och 

anpassningsproblem, vilka varit föremål för en mängd 

forskning. Här talar man ibland om ett kulturellt handi

kapp eller en kulturell deprivation. Det är begrepp som 

kan betecknas med de olikheter i livsvillkor, utveck

lingsmöjligheter och utbildningstillfällen som vi iakt

tar i olika grupper. 
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De diskriminerande faktorer, som vanligen ligger bakom 

handikappet, är rastillhörighet, ekonomiska eller geogra

fiska förhållanden. Dessa faktorer är dessutom ofta sins-

emellen korrelerade såtillvida att tillhörighet till en 

viss ras eller minoritet som regel medför sämre ekono*-

miska villkor och ofta hänvisning till sämre bostadsom

råden. Inom etniskt relativt homogena samhällen som t ex 

det svenska kan det ändå finnas betydande samband mellan 

t ex geografiska förhållanden och ekonomiska möjligheter. 

Det finns missgynnade grupper, vilkas levnadsvillkor och 

ursprung gör att de är handikappade i den förhärskande 

kulturen. 

Vad görs för att förändra de kulturellt handikappades si

tuation i samhället. I USA kan nämnas förbudet mot segre-

rade skolor, som till stor del mister sin effekt på grund 

av den "naturliga" segregationen i bostadsområden. Försö

ken att med s k bussning till skolor i andra områden få 

till stånd -integrerade klasser har inte varit populära 

och knappast bidragit till att minska existerande grupp

motsättningar. Det s k Head Start projektet är ett a,v de 

mest omskrivna åtgärdsprogrammen i stor skala, där man 

försökt sätta in stödåtgärder med träningsprogram före 

skolåldern för barn i vissa eftersatta områden (se t ex 

Osborne, 1966). Uppföljningar av projektet har dock vi

sat att åtgärderna ej lett till varaktiga resultat. 

(Smith & Bissell, 1970.) Isolerade försök att ge ekono

miskt stöd har knappast förändrat de kulturellt handi

kappades situation i stort, även om de kunnat ges for

mellt samma möjlighet till utbildning. 

Jämförelser av IQ och speciella begåvningsmönster mellan 

olika grupper 

Studier som jämför intelligens uttryckt i testpoäng mel

lan olika sociala klasser är talrika, likaså jämförelser 

av skolprestationer i form av betyg, examina eller till-

WtcU -KU 
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högre studier. Som exempel kan nämnas samlingsverken Educa

tion Economy and Society (Halsey, Floud & Andersson, 1961), 

Education för the disadvantaged (Miller, 1967) samt Educa

tion and Environment (Wiseman, 1964). De amerikanska stu

dierna överväger och man har i stor utsträckning undersökt 

storstadspopulationer. Klassindelningen görs ofta med de 

allmänna termerna medelklass och arbetarklass. I de fall 

där en mer differentierad indelning görs bygger den van

ligen på yrkesbeteckningar och med en huvudsaklig skilje

linje mellan manuella och icke manuella yrken. Det mesta 

av denna typ av forskning har en mer allmän eller differn-

tialpsykologisk utgångspunkt. Den tangerar ibland de kul

turellt handikappades (eller depriverades) problem, men 

rör sällan sådana problem, som kan tänkas vara specifika 

för en ur geografisk synpunkt isolerad eller särställd 

grupp sorti t ex glesbygdsbarn. 

Ravenette har gjort en genomgång av forskningen kring kul

turellt handikappade barn. (Mittler, 1971.) Hon nämner en 

översikt gjord av två forskare i slutet av femtiotalet som 

ger en rätt ingående redogörelse för studier av intelligens 

och kulturell bakgrund, däribland större undersökningar från 

tidigt trettiotal. I flertalet studier finner man lägre test-

värden för arbetarklassbarn än för medelklassbarn och lägre 

för negrer än för vita. Detta tolkas så, att det finns vissa, 

kognitiva svagheter, som framför allt framträder på verbala 

test och att dessa tycks ha samband med socialklass. De svag

heter som en gång konstaterats tycks också öka med åldern. 

(Ravenette, 1971.) En sådan ökning av gruppdifferenserna, som 

också skolan anses bidra till - " The progressive achievement 

gap" och "Cumulative deficit- påpekas av flera forskare. Mot 

denna typ av forskning kan man ställa sig kritisk. Ginsburg 

(1972) angriper t ex vad han kallar myterna om IQ-testet. 

Antagandet att intelligensen är en helt enhetlig mental för

måga som människor besitter i olika hög grad ifrågasattes 

först och främst. För det andra menar han att test inte alls 

återspeglar de skillnader och den förmåga som är väsentliga. 
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Fundamentala likheter ignoreras medan smärre differenser be

tonas. En socialgruppsskillnad på IQ-test kan visserligen 

mätas, men den indikerar inte med nödvändighet någon fak

tisk differens i en enhetlig intelligensfaktor; vad dif

ferenserna egentligen visar är inte klart. (Ginsbrug, 1972.) 

Man har prövat motivationsfaktorers inverkan på IQ. I en ex

perimentell studie på barn ur lägre socialgrupper, både fär

gade och vita, fann man att man genom att på ett relativt 

enkelt sätt höja barnens motivation åstadkom en signifikant 

ökning av IQ-värdena. (Ziegler & Butterfield, 1968.) Följ

aktligen finns också här en betydande felkälla om man använ

der test i den tron att de mäter barnets verkliga kompetens 

eller optimala förmåga. En studie av motivationsfaktorer i 

testsituaèionen på förskolebarn från en minoritetsgrupp 

(invandrare) och en medelklassgrupp visade att den förra 

gruppen var mindre motiverad även inom samma range av IQ. 

En tolkning är att detta reflekterar deras allmänna kultur-

orientering. (Herzig m fl 1968. ) Man observerade att famil

jerna i minoritetsgruppen hade en mer avslappnad livsstil 

med mindre prestationskrav i uppfostran och att kulturen 

som sådan var mer person- än problemorienterad. Detta skall 

inte fattas som en värdering av en viss livsstil, men med

för otvivelaktigt att varje testprestation av en sådan grupp 

måste bedömas som mycket osäker, då man inte lyckats skapa 

adekvat motivation i testsituationerna. I linje med detta 

framgår också önskvärdheten att utforska vilka motivations-

faktorer som påverkar testprestationerna för barn inom skilda 

grupper. (Ginsburg, 1972.) 

Likartad kritik som Ginsburg har mot IQ-test och IQ-begrep-

pet kan också anföras mot studier av särskilda begåvnings-

faktorer, profiler och differenser mellan grupper i dessa 

avseenden. I en faktoranalytisk studie i Californien under

söktes över sex tusen barn från tre etniska grupper. Här 

framkom vissa skillnader mellan grupperna, vilket togs som 

utgångspunkt för en diskussion om hur jämlikhet skulle kunna 
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uppnås i skolundervisningen. Skillnaderna på testen tolka

des som skillnader i begåvningsmönster. Utifrån en klas

sificering av mentala processer i två nivåer föreslås se

dan en utveckling av undervisningsmetoder som passar för 

respektive nivå. Hed hjälp av dessa metoder skulle då de 

kulturellt missgynnade få hjälp till bättre skolprestatio-

ner. (Jensen, 1971.) Ämnet är kontroversiellt och kritiken 

har varit livlig. 

Vissa forskare menar att teorin om de två nivåerna inte är 

tillräckligt underbyggd för att ge underlag för skilda me

toder i undervisningen. (Butcher, 1972.) Andra stöder för

slaget starkt (Vernon, 1972, Eysenck, 1972) medan en del 

visserligen framhåller möjligheten att uppöva begreppslig 

förmåga av det slag, som närmast torde motsvara den högre 

av de två nivåerna, men ändå är tveksamma inför de olika 

undervisningsstrategierna. (Nisbet, 1971.) 

Ginsburg (1972) kritiserar Jensen, vars argument han upp

fattar som genetiskt, men för frågan vidare till att gälla 

IQ-testen. Det finns ingen anledning att uppröras i denna 

fråga, menar han, ifall man accepterar den kritiska syn 

på IQ-test som han presenterat. Då är frågan om arvets 

eller miljöns relativa påverkan på intelligensen föga int

ressant. Detta är dock ett sätt att dra sig ifrån kärnan 

i problematiken. All forskning bygger inte på IQ-mätningar. 

Det finns många andra mått på intellektuella prestationer, 

som används i olika sammanhang och visar på differenser 

mellan människor med olika ekonomisk bakgrund, ras eller 

andra miljöomständigheter. Även dessa mått är bemängda 

med brister, men de resultat som forskarna kommer fram 

till bidrar ändå till att skapa vissa attityder till frå

gorna och påverkar också inriktningen av den vidare forsk

ningen på området. 

Man kan också invända, att en syn på intelligensen som en 

helt miljöbestämd variabel också i och för sig skulle kunna 



21 

ligga bakom idén om de olika intelligensnivåerna - dvs att 

de mentala processerna skulle vara av olika typ hos olika 

grupper av människor. Vill man hävda att sådana olika typer 

av processer existerar, torde man kunna göra det oavsett 

på vilken grund dessa processer utvecklats hos människan. 

Det är när värderingar av det ena eller andra funktions

sättet kommer in som man kan tala om diskriminering, oav

sett om den diskriminerade gruppen fått sitt handikapp 

från arvet eller miljön. Här gör Ginsburg inte klart var 

han står. Man kan givetvis utdöma test och ifrågasätta 

intelligensbegreppet, men man kan inte komma ifrån att 

skolsystemen i västvärlden i hög grad bygger på dessa be

grepp och på de teoretiska prestationer som skolan och 

samhället värderar mycket högt. Hela samhällets funktion 

bidrar till att grupper med andra typer av livsvärderingar 

blir utstötta eller handikappade. 

Språkets roll socialt och pedagogiskt för olika grupper 

Språket spelar en mycket viktig roll i våra sociala funk

tioner. Det är inte möjligt att här ge en täckande över

sikt av hur problemet angripits av forskarna eller ens 

belysa denna fråga. I det följande ges några exempel på 

viktiga forskningsresultat och en antydan om debatten 

kring dessa för att visa på betydelsen av detta forsk

ningsområde . 

Den som är språkligt handikappad är ofta också socialt 

handikappad. Språkets centrala roll för intellektets ut

veckling och funktion är omvittnad av både lingvister, 

psykologer och sociologer. Lingvister som Luria, Sapir 

och Whor'f samt Carroll påvisar hur språket är avgörande 

för vad en individ percipierar av omvärlden. (Ravenette, 

1971. ) Sociologen Bernstein förde fram en idé om att 

skilda lingvistiska modeller eller "koder" gäller för 

olika sociala klasser. 'Elaborated code' kallar han 

den modell som härskar i medelklassen och 'restricted 
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code' den som råder i lägre samhällsklasser. Utmärkande 

för elaborated code är, förutom att den är mer gramma-

tiskt korrekt och komplicerad, även ett större mått av 

språklig precisering och möjlighet att uttrycka abstrak

tioner. Beroende på i vilken miljö individen vuxit upp, 

kommer hans kognitiva utveckling också till stòr del att 

bestämmas av hans "språkliga programmering". Skolan och 

dess krav är uteslutande uppbyggda utifrån medelklassens 

språkmodell, vars relation till "verbal intelligens" 

också är helt klar. (Ravenette, 1971.) Flera forskare, 

däribland Lawton (1968) och Robinson (1965) har i under

sökningar av olika socialgruppers språkbruk funnit re

sultat som i stort sett stöder Bernsteins teori om de 

båda språktyperna elaborated och restricted code. De 

data som man hittills fått fram gäller i regel stadsbe

folkning. 

Andra forskare, t ex Templin (1957) har funnit att skill

naderna i grammatiskt avseende mellan socialgrupper är 

rätt små. Labov (1968) studerade negrernas dialekt och 

fann en språklig struktur av annan art än i Standard, 

English. Skenbara felaktigheter i grammatik och menings

byggnad visade sig följa vissa regler. Dialekten hade 

komplexa strukturer på en annan nivå än vad Bernsteins 

restricted code antyder. Labov menar, att det är konflik

ter ifråga om värderingar snarare än språkliga brister 

som orsakar de sämre s ko 1resultaten för lägre socialgrup

per. (Ravenette, 1971.) 

Synpunkter på kompensatoriska åtgärder 

Vilka åtgärder kan man tänka sig för att kompensera miss

gynnade grupper för deras handikapp i rådande skolsystem? 

Olika former av kompensatorisk undervisning har förekom

mit och förekommer i detta sammanhang. Ofta har de gett 

positiva effekter, som sedan inte blivit bestående över 

tid. När bristerna klart kan hänföras till kortare skol
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gång eller otillräckliga kunskaper på grund av undervis

ningens innehåll, finns realistiska möjligheter att kom

pensera sådant med pedagogiska åtgärder, för såvitt inte 

brist på resurser lägger hinder i vägen. 

Många handikapp i skolsituationen är emellertid av mer 

komplicerat ursprung än de rent pedagogiska förhållande

na. Här finns hela komplexet av social bakgrund, subkul

turers värderingar och kanske understimulering bakom el

ler jämsides med individens mentala svagheter. Forskarna 

är eniga om de tidiga upplevelsernas fundamentala bety

delse för utvecklingen och en del betonar uppfostrans roll. 

"The child'sintellect is moulded by social forces3 and 
one of the most important of these is his parents child-
rearing practises." (Ginsburg, 1972, s 140.) 

De pedagogiska åtgärdsprogrammen, som sätts in högre upp 

i skolåldrarna torde ha mycket begränsade möjligheter att 

åstadkomma mer än marginella effekter. I tidigare forsk

ning har man funnit stöd för det förhållandet att barnen 

till skolan för med sig sådana bakgrundskvaliteter som 

starkt påverkar deras sätt att tillgodogöra sig undervis

ningen. (Ainsworth & Batten , 1 974.) 

En oerhört viktig fråga när det gäller den kompensatoris

ka idén är frågan om vem som skall kompenseras för vad. 

Utgår man okritiskt från medelklassvärderingar, som man 

vill få andra grupper att svara upp emot? Är det en ut

präglad stadskultur i ett industrialiserat samhälle som 

man vill få individen anpassad till? Det hela utmynnar i 

en stor ideologisk fråga, som man idag har svårt att enas 

om svaret på: Vad vill vi med människan i vårt samhälle? 

Ett sätt är att politiskt söka förbättra missgynnades 

sociala och ekonomiska situation. Det är en långsiktig 

lösning, som troligen måste gå jämsides med andra kort

siktiga - ev kompensatoriska - åtgärder på begränsade 
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områden. Man kan också försöka påverka individens ut

vecklingsbetingelser genom pedagogisk och psykologisk 

rådgivning, utbildning av föräldrar och andra satsningar 

på människorna i den aktuella miljön. Ett tredje sätt 

vore att förändra skolsystemet mot en modell, som är mer 

adekvat för de nu missgynnade grupperna. Det kräver först 

en radikal omvärdering av det nuvarande systemet och dess 

mål, både kvalitativt och kvantitativt. Vad forskningen 

hittills avslöjat visar emellertid att kunskaperna är 

otillräckliga om de missgynnade gruppernas verkliga re

surser och behov. Man har också otillräcklig kännedom om 

de villkor under vilka dessa grupper bäst skulle kunna 

tillgodogöra sig en utbildning som syftar till att ge dem 

en mer rättvis livssituation. 

Ginsburg (1972) hör till dem som snarast skulle vilja för

ändra hela utbildningssystemet till att svara mot de krav, 

som de missgynnade grupperna har rätt att ställa. Han an

ser att de egentligen inte har något språkligt eller in

tellektuellt handikapp, utan att problemen främst ligger 

på värderingsplanet. Ett sätt att komma till rätta med 

dem skulle vara via det öppna klassrummets metodik. När 

det kommer till de praktiska implikationerna av denna 

idé, förefaller emellertid det empiriska underlaget myc

ket bristfälligt. Han tar fram enstaka lyckokast i un

dervisningssituationer som får tjäna som mönster för en 

föga preciserad rekommendation om öppna klassrumsmodel

ler, där elevernas "inre motivation" antas fungera opti

malt. 

Den sociala miljöns betydelse 

Det är inte bara psykologiska faktorer hos individerna 

som interagerar i uppfostran och i anpassningsprocessen, 

utan även sociala faktorer betingade av miljön har sin 

del i den påverkan som sker. En del sådana faktorer tor

de vara speciella för glesbygden och impliceras av den 

definition man ger begreppet. 
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Först har vi närmiljön med familjen och dess struktur. 

Så har vi den yttre ekonomiska ramen, som berör hela 

familjen, ett begränsat näringsliv och begränsad ser

vice. Sedan har vi den sociala kontaktsituationen, 

som rimligtvis är annorlunda än i tätorter och befolk

ningsrik landsbygd. Den har dels en kvantitativ dels 

en kvalitativ aspekt. 

För barnet kan den sociala kontaktsituationen innebära 

a) kontakt med mindre antal människor överhuvudtaget 

b) kontakt med mindre antal vuxna 

c) kontakt med mindre antal barn 

d) kontakt med flera vuxna och åldringar 

•en sociala kontaktytan kan således vara begränsad en

ligt en eller flera av de ovan nämnda punkterna, men 

detta kan också innebära att intensiteten och arten av 

vissa sociala kontakter blir en annan. Man kan t ex 

tänka sig att barn i glesbygd 

e) oftare kommunicerar och umgås mer intensivt med vuxna 

f) oftare kommunicerar och umgås mer intensivt med barn 
i andra åldrar, äldre och yngre 

g) lär känna en liten grupp människor mer ingående 

h) uppnår mer jämlika relationer till äldre barn och vuxna 

i) blir mer beroende av vuxna och benägna att anpassa sig 
efter auktoriteter 

j) har svårare att förstå beteendeyttringar som inte före
kommer i närm.iljön 

Dessa tänkbara utfall av den sociala kontaktsituationen 

gör inte anspråk på att vara fullständiga. De får utgöra 

utgångspunkt för mitt fortsatta resonemang kring sociala 

kontakters betydelse. 

Forskning om effekter av social isolering är i huvudsak 

experimentell och genomgående för experimenten är att de 
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handlar om "situationsisolering", där försökspersonen 

t ex lämnas ensam i ett väntrum med olika förespeglingar 

inför ett experiment. Som helhet tyder resultaten rätt 

klart på att olika grader av social deprivation ökar ett 

s lags beroendemotivationsti1lstånd. Inga undersökningar 

av denna typ tycks ha gjorts under betingelser som hänför 

sig till individens naturliga miljö. I studier av effek

ter av social förstärkning har man i regel vuxna som so

ciala förstärkare och begreppet "social reinforcement" 

operationaliseras som instämmande nickar,'mummel eller 

någon positiv verbal yttring. Det "sociala" i sådana ex

perimentella sammanhang måste betraktas som ytterst sub

tilt och oftast knutet till en enda person, försöksleda

ren. En mängd experiment tyder på att stress-manipula

tion i dessa situationer har samma effekt som social dep

rivation. (Maccoby & Masters, 1964.) Bronfenbrenner på

pekar att den gängse formen för föräldrar-barnrelationer 

i Västerlandet gör att det knappast finns några hypoteser 

om processer och effekter av socialisation i kollektiva 

sammanhang (Campbell 1964, Bronfenbrenner 1962). 

I några studier i början av 60-talet fann man att vissa 

variabler var negativt relaterade till beroendet av vuxna. 

Det gällde t ex mängden interaktion med kamrater och visst 

beroende av kamrater. Även popularitet och accepterande 

bland kamrater hade negativt samband med vuxenberoende. 

Dessa resultat överensstämmer med tidigare data som visar 

att utvecklingen går från en orientering mot vuxna till 

jämnåriga. De kan dessutom spegla en tendens att vuxen-

orienterat beroende är mer passivt. (Maccoby & Masters, 

1964.) Om kamratfaktorn verkligen är väsentlig för barns 

personlighetsutveckling torde man kunna anta att just 

glesbygdsbarnen skulle utveckla ett starkt vuxenberoende. 

Huruvida kamratgruppen har större eller mindre betydelse 

i olika kulturer har bl a undersökts av Ausubel (1958). 

Det visade sig i dessa tidiga undersökningar (40- och 50-

tal) att det är mest i heterogena urbana kulturer som ung
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domens värderingar och kamratgruppen börjar ersätta föräld

rarna i fråga om normpåverkan (Ausubel, 1958). 

Det är rimligt att anta, att i tider av strukturförändring

ar i samhället en osäkerhet uppstår hos den unga människan 

om vilken grupps normer hon skall ansluta sig till. Kenis-

ton säger t ex att relationen mellan generationerna försva

gas när snabbheten i social innovation ökar, och Eisenstadt 

konstaterar att de specifika ungdomsgrupperingarna mest 

sannolikt uppstår i de samhällen där familjen eller famil

jegruppen inte kan tillgodose sina medlemmars behov av att 

uppnå full social status (Çampbell, 1964). Campbell framhål

ler sitt antagande att kamratgruppen kan betyda mer för den 

sociala utvecklingen hos barn ur arbetarklassen. Angående 

orsakerna härtill säger han: 

"... it seems obvious that frequency of contact, ecological 
separation and differences in value orientations all play a 
part, and these may reinforce one another." (Campbell, 1964, 
s 297.) 

Han klargör emellertid inte hur dessa faktorer interagerar 

eller varför detta skulle ha större betydelse för arbetar

klassen . 

Kamraters påverkan i fråga om normer och attityder förefal

ler vara något överskattade eller övertolkade från en del 

sociologisk litteratur. Det grundläggande inflytandet har 

hemmet, även på hur kamrater väljs (Duncan m fl, 1972). 

Mot detta kan man ställa Piagets teori för den mentala ut

vecklingen, som lägger stor vikt vid social interaktion. 

Den är ett villkor för att vissa kognitiva funktioner skall 

nå sin fulla utveckling, menar han. (Piaget, 1971.) Bruner 

har en hypotes om att språkstimulering och skolning spelar 

den största rollen vid utveckling av logisk förmåga. (Bru

ner, 1971.) I en undersökning på norska barn prövades hur 

barn i 7-9 års åldern från olika sociala sammanhang preste

rade på test av Piaget-typ. Huvudfaktorerna gällde logiska 
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operationer (konservationsförmåga) och något som Piaget 

kallar perspektivism, dvs förmågan att anta en annan per

sons synpunkt. En variant på detta, som ibland benämns 

"role-taking" undersöktes i experimentsituationer, där 

försökspersonen fick berätta om en bildserie. Samplet 

klassificerades utifrån "social setting" som indelades 

i bondgård, by och stad/samhälle. Ifråga om den senare 

huvudfaktorn, rolltagande, hade de mest isolerade bar

nen (från bondgård) låga värden, medan de hade lika el

ler högre värden på logiska operationer. (Hollos & Cowan, 

1973.) Dessa resultat föreföll således inte att stödja 

Bruners hypotes. Man kan troligen fastslå, att social in-

teraktion i någon form, vare sig, den sker i sammanhang 

med vuxna eller jämnåriga, är en; viktig faktor både för 

den sociala och intellektuella utvecklingen. 

Implikationer för svensk glesbygdsforskning 

Glesbygdens befolkning är en grupp som på visst sätt är 

särställd i det moderna samhället. Andra grupper som ock

så kan betraktas som särställda är t ex tvåspråkiga i 

Tornedalen och invandrare och invandrarbarn. De senare 

har ökat mycket i antal på senare år och deras problem 

är påtagliga, inte minst i relation till skolan. Insat

ser görs för att lösa dem både på det pedagogiska och 

det sociala planet. Det är en angelägen forskningsupp

gift att utröna olika psykologiska och sociala fakto

rers samspel och effekt på dessa gruppers skolsituation. 

I fråga om glesbygdsbarn är yttre påtagliga orsaker till 

deras särställning förändringarna i samhällets ekonomiska 

struktur och i u ndervisningsväsendet. En intressant upp

gift vore att granska deras situation i stort och söka 

utröna om och i vilket avseende de upplever sig handikap

pade i förhållande till övriga områden. Om man i grunden 

är väl anpassad till att leva i glesbygd - hur påverkas 

man då av skolutbildningen? Blir man sämre anpassad i 

förhållande till sin ürsprungsmi1jö? 
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Några mer preciserade frågeställningar som man kan börja 

med att undersöka för att eventuellt så småningom göra en 

ansats mot den övergripande problematiken Mr t ex: 

1. Avviker glesbygdsbarnen från sina klasskamrater med av
seende på skolprestationer? 

2. Skiljer sig glesbygdsbarnen från sina klasskamrater 
ifråga om mognad och skolanpassning? 

3. Hur är glesbygdsbarnens attityd till sin hemmiljö, till 
skolan och skolarbetet? 

4. Hur är deras kamratkontakter och trivsel? 

5. Hur upplever de övergången från mellanstadium till hög
stadium? Detta är för många den tidpunkt då de får lämna 
en invand miljö och övergå till en tätortsskola. 

6. Hur uttrycker de sin syn på framtiden och sina egna yr
kesplaner? 

AVSLUTANDE SYNPUNKTER 

Jag vill avslutningsvis betona, att jag anser att det kan 

finnas många faktorer innebärande positiva värden i den 

uppväxtmiljö som den typiska glesbygden erbjuder ett barn, 

vilket i den allmänna jämlikhetsdebatten ofta förbisetts. 

I ett kapitel i "Identitet och minoritet" säger sociologen 

Edmund Dahlström (1971) följande: 

"Det finns en svaghet i det resonemang som förts om moder
niseringens inverkan på minoriteternas ställning. Det byg
ger på föreställningen att det avgörande för individen är 
något slags rationellt marknadsval där alla personer har 
lika möjligheter och där bakgrundsmiljö har liten betydelse. 
Och resonemanget lägger all vikt vid individens strävan att 
maximera sin ekonomiskt definierade 'framgång'. Det är det 
slags tänkande som vi möter i vårt ekonomiskt-rationalis tis
ka samhälle, när vi argumenterar för våra glesbygders av
folkning. " 

En artikel om utbildningsplanering på Island beskriver väl 

i korthet hur miljön för de uppväxande förändrats i rela

tion till samhällsutvecklingen. Man bodde tidigare i sprid

da bondgårdar, nästan "öar" för sig själva, med tre genera

tioner i samma hushåll. Man hade undervisningsplikt mot 
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barnen och en djupt rotad litteraturtradition. Isoleringen 

och lästraditionen tillsammans skapade ett verbalt kommuni

kationsmönster och en interaktion som påverkade uppfostran. 

Det hela var en socialt stabil organisation, där barnen ti

digt blev förtrogna med arbetet och dess villkor. Resande 

lärare och präst kunde komplettera hemmens undervisning vid 

kortare skolgång. När detta gamla mönster slås sönder av in

dustrialiseringen blir barnen avskurna från kontakt med för

äldrarnas arbete, och skolan förstärker denna mur mellan ge

nerationer. Livet i byarna blir ett slags kopia av stadsli

vet, och det gamla uppfostringssättet, som inte passar i det 

nya sociala systemet kan antingen fortsätta som förut eller 

ersättas av någon laissez-faire metod. (Edelstein, 1971.) 

Även i Sverige har vi kommit långt på väg från det gamla 

bondesamhällets livsstil. Men delar av denna livsstil torde 

ännu finnas kvar i någon utsträckning. Speciellt i glesbyg

den kan isoleringen göra att familjen är fastare sammanhål

len och kontakten mellan barn och vuxna större än i stads

miljö. I de hem där man fortfarande idkar jordbruk finns 

kanske också något av arbetsgemenskapen och självhushåll

ningen kvar. I dessa funktioner kan t ex en naturlig in

skolning till samarbete och ett successivt ökat ansvars

tagande ske. 

•et är mot denna bakgrund som våra frågeställningar skall 

besvaras. Hypoteser som kunnat härledas ur den gängse forsk

ningen om socialklasski1lnader eller depriverade grupper i 

stadssamhällen har knappast någon relevans för glesbygdens 

barn. 
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