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Sammanfattning 

Från 1200-talet och framåt bodde de som vi i modern tid kallar estlandssvenskarna längs 

Estlands kuster och på öarna utanför Estland. När det estlandssvenska samhällets existens 

upphörde på 1940-talet då andra världskriget medförde att de flesta estlandssvenskar lämnade 

sina byar och flyttade till Sverige uppgick estlandssvenskarnas antal till cirka 8 000 personer. Från 

1710 lydde Estland under Ryssland och mot slutet av 1800-talet växte nationalismen och 

Ryssland med alla sina minoriteter skulle russifieras. Kyrkliga kretsar i Sverige skickade två 

missionärer till svenskbygderna för att väcka svenskheten och nationalkänslan hos de svenska 

bönderna, vilket skapade identiteten svensk och estlandssvenskarna började orientera sig mot 

Sverige. Fram till 1918 hade estlandssvenskarna att hantera fyra språk – tyska som var överhetens 

språk, ryska som var officiellt språk, estniska som var majoritetsspråk och rikssvenska som var 

undervisningsspråk. Till detta ska läggas böndernas språk – rickulsvenskan, en dialektal variant av 

svenskan. 1919 bildades den nya staten Estland och de unga bönder som födde sina barn under 

mellankrigstiden var själva födda i ett feodalt Ryssland. Byarna och odlingsmetoderna var 

omoderna, arbetet hårt och gårdarna små och fattiga. I detta sammanhang ligger 

undersökningens syfte. Hur kunde det komma bildade personer ur miljöer som de 

estlandssvenska, och vilken roll spelade skolan, pedagogiken, bildningstraditionen och lärarna i 

sammanhanget? Undersökningens metod är intervjuer gjorda med tio informanter som gått 

folkskola i svenska Estland på 1930-talet. Intervjuresultatet bearbetas sedan med hjälp av 

uppställda teorier om den pedagogik som fanns i skolan tidigare där eleverna lärde sig att lära, där 

inte bara kunskapen i sig var av betydelse utan också kunskapens form och där utgångspunkten 

för pedagogiken var att eleven inte dög utan måste transformera sig till något annat, något bättre. 

Dessutom har teorier om klassresan använts som menar att klassresans uppåtgående riktning 

speglar samhällets ojämlikhet där språket är det tydligaste uttrycket för klass. Det var ett ojämlikt 

samhälle de fattiga estlandssvenskarna bodde i. Teorierna om klassresan säger att det är vår 

förmåga att reflektera och tänka på oss själva i relation till andra i socialisationen som skapar vår 

uppfattning om oss själva i förhållande till omgivningen, vilket ger drivkrafter som till exempel 

revanschlystnad, vilket är en vanlig motivation hos klassresenären. Teorierna om klassresan 

sammanfaller med teorierna om pedagogik på flera punkter. Båda talar om uppbrottet, båda talar 

om rörelsen och båda talar om vikten av bekräftelse från omgivningen. Studien har delats in i fyra 

huvudfrågor som granskats var för sig; skolsituationen, bildningstraditionen, klassamhället och 

språket. Studiens tidsram är 1920- 1944. 1920 öppnade estlandssvenskarna sin folkhögskola i 

Birkas och Estland konstituerades som stat. 1944 är det år då det estlandssvenska samhället i och 

med folkomflyttningarna under kriget för alltid gick mot sin upplösning. 

 

Nyckelord: Estlandssvenskar, Folkskola, Utbildning, Klassresa, Språk. 



3 
 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ................................................................................................................. 2 

Innehållsförteckning .......................................................................................................... 3 

Bakgrund ............................................................................................................................. 5 

Syfte och frågeställning ..................................................................................................... 7 

Litteraturöversikt ................................................................................................................ 8 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter ........................................................ 9 

Skolsituationen ...................................................................................................... 9 

Bildningstraditionen .......................................................................................... 11 

Klassamhället ..................................................................................................... 13 

Språket ................................................................................................................ 15 

Metod ................................................................................................................................ 19 

Intervju som metod........................................................................................... 19 

Genomförande och material ............................................................................ 19 

Bearbetning och analys ..................................................................................... 20 

Etiska aspekter ................................................................................................... 20 

Validitet och reliabilitet ..................................................................................... 21 

Studien .............................................................................................................................. 22 

Skolsituationen ................................................................................................... 22 

Sammanfattning skolsituationen ....................................................... 24 

Bildningstraditionen .......................................................................................... 25 

Sammanfattning bildningstraditionen ............................................... 29 

Klassamhället ..................................................................................................... 30 

Sammanfattning klassamhället ........................................................... 32 

Språket ................................................................................................................ 33 

Sammanfattning språket ..................................................................... 36 



4 
 

Sammanfattning och diskussion ................................................................................... 39 

Referenslista ..................................................................................................................... 41 

Bilaga. Intervjufrågor ...................................................................................................... 42 



5 
 

Bakgrund 

Från 1200-talet och framåt bodde de som vi i modern tid kallar estlandssvenskarna längs 

Estlands kuster och på öarna utanför Estland. Vid mitten av 1900-talet uppgick de till ca 8 000 

personer. Det estlandssvenska samhällets existens upphörde på 1940-talet då andra världskriget 

medförde att de flesta estlandssvenskar lämnade sina byar och flyttade till Sverige. Livet som 

bonde och fiskare på Estlands sandiga kuster var hårt. Kloster och gods tog ut skatter och 

tionden, och bönderna gick på dagsverken.1 I början av 1800-talet var ställningen för de svenska 

bönderna svårare än för de estniska som befriat sig ur livegenskapen 1816 i en lag som inte 

omfattade de svenska bönderna som inte varit livegna. Dagsverkena var en pålaga som 

författigade folket. Godsägaren hade total bestämmanderätt över bondens liv.2 1856 års bondelag 

förbättrade böndernas situation. Godsägarens makt över jorden inskränktes, dagsverkena 

reglerades och bönderna kunde friköpa sina gårdar.3 1880 beräknades antalet svenskar i Estland 

till 5500.4 Långsamt köptes gårdarna fria och strax efter år 1900 var samtliga estlandssvenska 

bönder självägande.5 Aman skriver att i byar där majoriteten av befolkningen var svenskar 

försvenskades esterna som bodde där samtidigt som den svenskspråkiga befolkningen på Dagö 

helt gick över till att prata estniska, vilket visar att klasskillnader mellan de etniska grupperna 

saknades i bondbyarna i Estland vid den här tiden.6 Med ökad frihet och förbättrade ekonomiska 

och rättsliga villkor för bönderna förbättrades också de kulturella förhållandena. Ett nationellt 

uppvaknande nådde Estland och esterna började definiera sig som ”ester” istället för ”otyskar”.7 

När Arthur Hazelius hörde om estlandssvenskarna blev de för honom urtypen för det folkliga 

och rena vid sidan av den fördärvliga moderniteten – ett slags levande fornminnen och ett fynd 

för den starka politiska riktningen nationalismen.8 Men också i Ryssland fanns en växande 

nationalism och Ryssland med alla sina minoriteter skulle russifieras. Kyrkliga kretsar i Sverige 

oroade sig för protestantismens utrymmen i Baltikum och två missionärer skickades till 

svenskbygderna i Estland, Lars Johan Österblom och Thure Emanuel Thorén, vilket blev början 

till en ny tid för estlandssvenskarna. Identiteten svensk skapades och estlandssvenskarna började 

orientera sig mot Sverige.9 1918 bildades den nya staten Estland och i den nya regeringen fick 

estlandssvenskarna en ministerpost.10 Nu satte det stora bildningsprojektet i Estland igång. 

                                                 
1 Lagman (1961), s. 110, 126, 132. 
2 Aman (1992), s. 31-32. 
3 Lagman (1961), s. 141-146. 
4 Chrispinsson (2011), s. 358. 
5 Lagman (1961), s. 141-146. 
6 Aman (1992), s. 24, 482; Chrispinsson (2011), s. 370. 
7 Aman (1992) s. 34. 
8 Chrispinsson (2011), s. 359. 
9 Salin (2010), s. 17-19. 
10 Lagman (1961), s. 159; Salin (2010), s. 223. 
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Skolplikten ökade liksom antalet skolor, lärarna fick bättre utbildning och planerna på en 

högre skolform för Estlands svenskar blev verklighet med folkhögskolan i Birkas som invigdes 

1920. 1931 öppnade ett svenskt gymnasium i Hapsal.11 I slutet av 1920-talet började den estniska 

nationalismen visa sig och genom åren skärptes den. I Estlands nya konstitution stod att 

undervisning skulle ske på modersmål, men 1938 blev estniska undervisningsspråk.12 Mycket 

speciella villkor rådde i svenskbygderna i Estland och särskilt i skolorna som fram till 1918 

hanterade fyra språk: ryska som var landets officiella språk, estniska som var majoritetsspråket, 

tyska som var baronernas och prästernas språk och svenska som kan delas i rikssvenska som 

språket i bibeln och som lärarna från Sverige talade, och i rickulsvenskan (även kallad 

nuckösvenska) som var den lokala svenska dialekten. Under andra världskriget skedde en 

folkomflyttning av Baltikums minoriteter och de flesta svenskar lämnade sina byar – 

svenskbygderna i Estland tömdes. 

                                                 
11 Aman (1992), s. 381-382; Lagman (1961), s. 161-162. 
12 Aman (1992), s. 626, 629, 633. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med studien estlandssvenskarna och bildningstraditionen är att ta reda på hur den sociala 

mobiliteten såg ut under mellankrigstiden i svenskbygderna i Estland. Den sociala mobiliteten 

syftar på rörligheten mellan bondesamhället i vilket estlandssvenskarna levde och det moderna 

industrisamhället som började växa fram. Hur kunde det komma bildade personer ur de här 

ålderdomliga miljöerna, och vilken roll spelade skolsituationen, bildningstraditionen, 

klassamhället och språket i sammanhanget? Skolsituationen inkluderar lärarnas roll, pedagogiken 

och skolorna. Bildningstraditionen ingår i pedagogiken och har med familjens inställning till 

bildning att göra. Klassamhället syftar på klassklyftorna i samhället som skapade svårigheter för 

den sociala mobiliteten. Språkets roll är viktig eftersom ett flertal språk i olika sammanhang 

användes och talades i Estlands svenskbygder. 

Utifrån detta perspektiv är undersökningens mål att svara på frågan: 

 

Hur har den sociala mobiliteten sett ut i det estlandssvenska samhället mellan åren 1920 och 

1944 ur ett utbildningsperspektiv? 

 

Denna fråga utgår ur frågorna: 

 

Hur såg skolsituationen ut? 

Hur såg bildningstraditionen ut? 

Vilken roll spelade klassamhället? 

Vilken roll hade språket? 

 

Undersökningens utgångspunkt 1920 bestäms av att estlandssvenskarnas folkhögskola Birkas 

öppnades det året, samma år som den unga staten Estland konstituerades. Kriget medförde en 

utflyttning av svenskarna från Estland och byarna tömdes. Undersökningen slutar 1944 när de 

sista estlandssvenskarna lämnade Estland och det estlandssvenska samhället upphörde att 

existera. 
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Litteraturöversikt 

Ljusnande framtid: Skola, social mobilitet och kulturell identitet av Jonas Frykman utgör utgångspunkt 

i mina teoretiska utgångspunkter, där han jämför den nuvarande skolan med skolan som den såg 

ut innan skolreformerna på 1990-talet – en skola som skapade social mobilitet som sedan 

avstannat. Frykman menar att skolan berättade för eleverna att de inte dög, att de måste förändra 

sig och bli bättre, vilket visade dem en väg bort och gav dem hopp om möjligheten att bryta ett 

underläge. Elevens bakgrund var ovidkommande, identiteten fanns i det som skulle komma. 

 

Den kvinnliga klassresan av Ulla-Britt Wennerström och Att veta sin klass: Kvinnors uppåtgående 

klassresor av Lena Sohl är avhandlingar om klassresor. Båda avhandlingarna inriktar sig på 

kvinnliga klassresor men analyserna är generella för social mobilitet och därmed användbara i 

undersökningen. Klassresan är ett ämne som det finns mycket skrivet om. Teorier om klassresan 

är en av utgångspunkterna i min studie. 

 

En bok om Estlands svenskar 4 av Viktor Aman är en kunnig och gedigen text om 

estlandssvenskarna, deras historia och deras livsvillkor som behövs för undersökningen i vilken 

framgår av hans käll- och litteraturförteckning att forskarna sedan 1800-talet intresserat sig för 

estlandssvenskarna, i synnerhet är deras språk kartlagt och undersökt. 

 

Birkas, Svensk folkhögskola i Estland 1920-1943, redaktör Edvin Lagman, har använts för att 

närmare studera skolans villkor i svenskbygderna i Estland. 

 

Den glömda historien: Om svenska öden och äventyr i öster under tusen år av John Chrispinsson är en 

gediget underbyggd historik om svensk historia i Finland och Baltikum, och med ett långt kapitel 

om estlandssvenskarnas historia som är mycket användbart i studien. Estlands svenskar med sina 

gammalmodiga traditioner och sitt gamla språk fascinerade nationalister som Arthur Hazelius 

som lät estlandssvenskarna stå symboler för en, som det sades, uråldrig ofördärvad och stark 

folkstam som levde sina primitiva liv vid sidan av en fördärvlig modernitet. Det stimulerade 

stadsbornas och akademikernas fantasi. 

 

Vad är språk av Mikael Parkvall, Språk och social miljö av Peter Trudgill och Språkkontakt av Ilse 

Lehiste har använts för att ta reda på hur flerspråkiga samhällen fungerar. Svenskbygderna i 

Estland var flerspråkigt och dessa böcker har använts för att belysa de särskilda villkoren som 

finns i flerspråkiga samhällen. 
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Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Studien syftar till att ta reda på om och hur social mobilitet skapas med hjälp av utbildning och 

pedagogik och detta sammanhang saknar uttalade teorier. Jag har därför via litteraturen byggt upp 

ett eget ramverk som utgör studiens teoretiska grund. Studien är uppbyggd på empiriska studier 

där intervjuer appliceras, jämförs med och inpassas i den utvalda och relevanta litteraturens 

teoretiska synpunkter och förslag. 

Fyra teman behandlas i studien. Eftersom studien handlar om utbildning och pedagogik i 

förhållande till social mobilitet är det nödvändigt att titta närmare på hur skolsituationen såg ut i 

Estland utifrån teorier kring pedagogik och utbildning. Detta presenteras under rubriken 

”Skolsituationen”. Bildningstraditionen under historisk tid och framåt är väsentlig för att förstå 

bakgrunden till studiens innehåll, och under rubriken ”Bildningstraditionen” presenteras estnisk 

och estlandssvensk skolhistorik inklusive pedagogik, skollagar och bildningstraditioner. Estlands 

svenskbygder var del av ett utpräglat klassamhälle där inte alla hade råd att läsa vidare. Under 

rubriken ”Klassamhället” presenteras teorier kring klassresan och social mobilitet. Eftersom 

Estland under den tid studien omfattar var ett flerspråkigt samhälle är det nödvändigt att närmare 

undersöka teorier om flerspråkighet och flerspråkiga samhällen. Kapitlet presenteras under 

rubriken ”Språket”. 

 

Skolsituationen 

Bondesamhället tvingade med sitt lärande genom härmning kvar barnen vid jorden. Härmning 

innebär att tillägna sig någon annans kunskap men ingen teknik att skaffa sig ny kunskap; 

härmning är förmodernt lärande.13 Så såg det ut i byarna i svenska Estland innan moderniteten 

bröt in mot slutet av 1800-talet. Frykman skriver att folkskolans form var fastställd och gränssatt 

så att den blev en förutsättning för moderniteten. Skolans och bildningens roll var helt central för 

det moderna samhället. För att förstå skolans roll är det nödvändigt att förstå folkskolans 

dynamiska organisation. Denna organisation bestod inte bara av folkskolans eget innehåll utan 

också av en parallell verksamhet bestående av motståndet mot folkskolans formfulländning och 

disciplin och som vid mötet med folkskolans rigiditet skapade kreativitet. Att folkskolan och 

läroverken var fasta i sina strukturer skapade en miljö i vilken det oväntade föddes just på grund 

av ”den rutinmässiga självklarheten och den inpiskade självgodheten”.14 Frykman skriver att 

skolans uppgift var att lära eleverna känna omvärlden, skapa visioner, att uppmuntra och 

                                                 
13 Frykman (2014), s. 58, 179. 
14 Frykman (2014), s. 88. 
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uppmana dem att bryta upp och lämna det välkända för äventyret.15 I drömmarna grundläggs en 

känsla som sedan blir själva drivkraften i den fortsatta utvecklingen, skriver Wennerström; 

drömmar kring det egna sociala värdet och som handlat om klass.16 I sig själv dög eleverna inte – 

de måste bli bättre, skriver Frykman. Eleverna skulle inte bara bildas utan också förses med 

verktyg så de kunde skaffa sig ny kunskap. De lärde sig att lära. Elevens bakgrund var ointressant. 

Barn med ”läshuvud” togs omhand; identiteten låg i det kommande.17 Frykman skriver att i 

skolans avgränsade och rituella organisation har barnet getts rollen som elev – reglerna fanns där 

och skulle följas men också ritualerna och rollspelet hade betydelse i sig. Eleverna lärde sig att ta 

ställning – fysiskt och intellektuellt. Frykman skriver att skolan handlade om motsatser och 

utplånandet av motsatser – eleven skulle erövra och gå från okunnig till att kunna, från 

underordnad och uppåt i klass efter klass.18 Bildning blir därmed en riktning. Klassresans 

uppåtgående riktning är idealet i klassamhället som också visar att samhället är ojämlikt.19 Skolan 

skulle inte bara syssla med kunskapens innehåll utan också lärandets form.20 Genom sin hårda 

disciplin som krävde lydighet fick eleverna gränser och ritualer och disciplin gav samtidigt 

utrymme för motstånd. Motståndet i skolan kan delvis betraktas som kreativt. Skolan var riktad 

mot framtiden och skolan var bara ett steg på vägen.21 Framtidsorienteringen låg i att skolan inte 

integrerades i samhället utan förekom vid sidan som därför, som annorlunda och främmande, 

blev desto mer närvarande. Barnets längtan styrdes mot platser de inte kände till och därmed blev 

det okända ständigt närvarande. Elevernas fantasi fördjupades och förmågan att tänka 

självständigt och nytt utvecklades.22 En uppåtsträvande underklass förkroppsligades i barnen. 

Antalet utbildade skulle öka och därmed klassresorna.23 I svenskbygderna i Estland ville 

ungdomarna lämna landsbygden. Eftersom estlandssvenskarna behövde utbildade från sin egen 

klass var förhoppningen att ökade möjligeter till bildning skulle få ungdomen att stanna kvar. 

Effekten blev att de som utbildade sig flyttade.24 Hemmen fostrade barnen och hemmen skulle 

därför vara nyktra, skötsamma och hygieniska. Skolan krävde rena och punktliga barn i snygga 

kläder och med matsäck.25 Med folkbildningsarbetet i svenskbygderna i Estland spreds kunskap 

om hygien och hälsa, och om bättre spisar.26 Wennerström skriver att mödrarna varit ledare i 

klassresan.27 Ett exempel på detta är estlandssvensken Hans Pöhl som gick i skola i Hapsal i 

                                                 
15 Frykman (2014), s. 33. 
16 Wennerström (2014), s. 152. 
17 Frykman (2014), s. 33, 35, 41. 
18 Frykman (2014), s. 36-37, 56-59. 
19 Sohl (2014), s. 409. 
20 Frykman (2014), s. 61. 
21 Frykman (2014), s. 97-99, 103, 113. 
22 Frykman (2014), s. 114-115, 118. 
23 Frykman (2014), s. 40, 170. 
24 Chrispinsson (2011), s. 371, 377. 
25 Frykman (2014), s. 170-171. 
26 Chrispinsson (2011), s. 361. 
27 Wennerström (2014), s. 135. 
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slutet av 1800-talet och bodde inackorderad. Hans mor kom med mat till honom på en kärra.28 

Moderniteten fjärmade männen ur barnens värld. I hemmen hade fadern mist sin plats och med 

långa arbetsdagar och inom borgerskapets avskilda rum i stora våningar blev fäderna frånvarande 

i barnens värld. Frykman skriver att den frånvarande fadern ser ut att ha varit en förutsättning för 

modernitetens upptäckarglädje, överskridande av gränser och längtan bort från det invanda.29 När 

den moderna tiden kom till Estland kunde bönderna bygga större skutor som de seglade med till 

städerna runt Östersjön med potatis och ved.30 Modern hjälpte med tvål och nagelfil 

handgripligen barnen ut ur hemmet, fadern var frånvarande och barnen slapp en tvingande 

föräldranärvaro vilket frigjorde världen och gjorde den synlig och möjlig som arena. Klassresans 

mål är att bli istället för att förbli, skriver Frykman.31 

 

Bildningstraditionen 

Under den tid Estland låg under Sverige byggdes ett skolväsende upp och redan på 1600-talet 

var läskunnigheten hög bland svenskarna. Barnen skulle lära sig läsa hemma och kunskaperna 

kontrollerades av prästen. När Estland kom under Ryssland 1710 förföll skolväsendet och vid 

kommande sekelskifte fanns inte en enda folkskola i hela Läänemaa. 1816 skulle det finnas skolor 

men lagen följdes inte och för att förbättra läskunnigheten inrättade prästerna söndagsskolor.32 

De tidigaste byskolorna ordnades av godsen som höll med lokaler och betalade läraren. 1856 års 

bondelag föreskrev skolor i varje by på 300-1000 personer. Skolplikten gällde barn 10-13 år, 

skolgången var tre år, sex månader per år. Läroämnena var religion, modersmål, matematik, 

geografi, historia och sång. Några år senare tillkom ryska som obligatoriskt ämne, för att på 1890-

talet blir undervisningsspråk.33 Vi lägger här märke till att barnen läste modersmål, vilket för de 

svenska eleverna var svenska, men att ingen undervisning skedde i majoritetsspråket estniska. 

Däremot läste eleverna från slutet av 1800-talet landets officiella språk, som på den tiden var 

ryska. I Estland blev folkskolesystemet snabbt genomfört och organiseringen av skolan behölls 

fram till Estlands självständighet efter första världskrigets slut.34 Tidigare kom lärarna till 

svenskbygderna från Sverige och Finland, men med tiden blev det viktigt för estlandssvenskarna 

att få fram lärare ur sina egna led. Marklund skriver att i folkskolans utveckling är 

lärarutbildningen central, och 1873 inrättade Thure Emmanuel Thorén det första 

folkskollärarseminariet i svenskbygderna i Estland.35 Kyrkliga kretsar i Sverige såg med oro på 

                                                 
28 Sahlin (2010), s. 31. 
29 Frykman (2014), s. 179. 
30 Aman (1992) s. 165. 
31 Frykman (2014), s. 180. 
32 Aman (1992), s. 13, 29, 35-36. 
33 Aman (1992), s. 37-38. 
34 Aman (1992), s. 38. 
35 Richardson (1992), s. 142; Aman (1992), s. 3. 
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den tilltagande russifieringen i Estland och skickade missionärer för att höja estlandssvenskarna 

andligt och bildligt och därmed bevara dem som grupp. Thorén var en av dessa missionärer.36 

1882 examinerades sista kullen elever - åtta ester och tre svenskar, från seminariet. Behovet av 

folkskollärare i svenskbygderna var fyllt. Från 1887 blev ryska undervisningsspråk i de högre 

klasserna, i de lägre några år senare.37 Många skolor var integrerade med både svenska och 

estniska barn och med ryska som undervisningsspråk blev det svårt för folkskollärarna i 

svenskbygderna som hade fyra språk att hantera. Bokliga texter skulle översättas från ryska till 

rickulsvenska, som var den svenska dialekt som bönderna pratade, och rikssvenska och sedan till 

estniska, och lärarna hann aldrig höja den kulturella och kunskapsmässiga nivån i byarna, eller 

förverkliga visioner beträffande undervisningen.38 Svenskbygderna förändrades med 

missionärernas ankomst och ett bildningsintresse väcktes bland estlandssvenskarna. Mot slutet av 

ryska tiden fanns 13 estlandssvenska skolor med 450 elever.39 1918 bildades Svenska 

Lärarförbundet som skulle verka för bättre utbildning för svenska lärare och värna svenskans 

ställning i skolan.40 1919 blev Estland en demokratisk republik. Modersmålet skulle vara 

undervisningsspråk i skolorna, skolplikten blev fyra år. För Estland gällde det att få fram kunniga 

och bildade personer, så många som möjligt och universitetet i Dorpat öppnades som estniskt.41 

Sedan den nationella väckelsen insåg esterna att allt av vikt, nationellt, socialt och ekonomiskt, 

utgick från skolhusen. 50 gymnasier öppnade som skulle bli 80 med 18 000 elever. Tusentals 

studenter sökte sig till universitetet i Dorpat. I folkskolan begränsades klassernas storlek till 40 

elever. Kroppsaga förbjöds.42 1920 invigde estlandssvenskarna Birkas folkhögskola i Nuckö som 

under sina 23 verksamma år blev en betydelsefull faktor i estlandssvenskarnas kulturella liv. 

Birkas blev estlandssvenskarnas centrum där svenskar från byar som låg långt från varandra, 

samlades.43 1922 hade bara tre estlandssvenska lärare seminarieutbildning. Blivande folkskollärare 

i svenska Estland åkte till Sverige eller Finland för att utbilda sig, och sedan komplettera 

utbildningen i Estland. Den fyraåriga folkskolan blev snart sexårig, vilket medförde brist på lärare 

och lokaler. De här åren var migrationen hög och ungdomarna flyttade till städerna och Sverige 

för att arbeta. 1931 öppnade det svenska gymnasiet i Hapsal med förhoppningen att begränsa 

migrationen, och också täcka behovet av lärare, läkare och präster bland estlandssvenskarna 

genom att utbilda egna akademiker.44 1936-1937 fanns i svenska Estland 19 folkskolor med 735 

elever. 31 lärare tjänstgjorde i folkskolan; 21 män och 10 kvinnor. I skolorna med en lärare togs 

barnen in vartannat år. Folkskolan i Estland utvecklades positivt under 1930-talet och de 

                                                 
36 Chrispinsson (2011), s. 360. 
37 Aman (1992), s. 71, 180. 
38 Aman (1992), s. 177; Salin (2010), s. 36-37. 
39 Aman (1992), s. 178, 381. 
40 Salin (2010), s. 177-178. 
41 Aman (1992), s. 372. 
42 Aman (1992), s. 381-383. 
43 Aman (1992), s. 398, 401; Lagman (1971), s. 7. 
44 Aman (1992), s. 384, 385, 389, 627; Chrispinsson (2011), s. 371. 
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estlandssvenska skolorna mätte sig väl med motsvarande skolor i Sverige och Finland. 1934 blev 

Estland diktatur och skolan reglerades hårdare. Lärarna skulle delta i uppbyggandet av det nya 

Estland. Skolorna skulle ha trädgård och vara föredömen för sin bygd, och staten gav förmånliga 

lån för byggandet av skolor. Skolan byggdes 1934 ut med femårig mellanskola efter folkskolan, 

och från mellanskolan kunde eleverna fortsätta till gymnasiet, tekniska skolor och 

industriskolor.45 Det gällde att ingjuta nationalism och nationellt medvetande i befolkningen, göra 

den rakryggad och stolt över fosterlandet. 

 

Klassamhället 

Människans identitet är både en psykisk inre mognad och en interaktionsprocess mellan det 

praktiska livet, andra människor och samhället som helhet, skriver Wennerström. Det som 

händer i livet har en logik som skapar egna sammanhang. Bourdieu använder begreppet 

homologier mellan olika områden inom ett liv – positioner inom ett livsområde kan spåras till ett 

annat så det stora livssammanhanget blir synligt.46 Valen som lett fram till klassresan är inte alltid 

medvetna – ofta bara ”händer” de. Wennerström skriver att avgörande för forskarens syn på 

klassresan är hens ideologiska uppfattning om de sociala villkoren i världen. Den kritiska 

realismen försöker på djupet förklara varför något sker där förståelsen också inkluderar det som 

inte går att observera i undersökningarna. Den kritiska realismen ser på världen som uppbyggd av 

många sammanhängande och fristående villkor som kan förändra sig.47 Grunden till våra 

handlingar är känslor, skriver Wennerström, och i känslorna sker mötet mellan oss själva och 

samhällets strukturer och villkor. Via känslorna kommer vi att reproducera samhällsnormerna 

eller vägra det och därmed bidra till förändring.48 Omgivningens inställning kan vara avgörande 

för klassresans utgång, varför en klassresa inte bara handlar om individens eget liv utan lika 

mycket om andras val och liv, om dimensioner på djupare plan dit vi härleder tidigare 

generationers erfarenheter, kamraters familjer, politiska och historiska händelser och den 

omgivande kulturen och miljön. Wennerström skriver att vår förmåga att reflektera över 

händelser och ta hand om våra känslor leder till mognad och innebär att vi är vårt eget själv, vår 

agent, en aktör och en unik person, vilket alls gör en klassresa möjlig. Våra potentialer som 

bygger på känslor och reflektion avgör hur vi agerar och gör det möjligt för oss att avgöra vad 

som är möjligt för oss att förverkliga.49 Bourdieu definierar klass som ”en struktur av relationer 

mellan betydelsefulla egenskaper”.50 Klass är alltså strukturella villkor utan anvisningar men som 

finns i människors kroppar och som vi agerar utifrån. Klass görs i vardagen och blir således levda 

                                                 
45 Aman (1992), s. 395-396, 618, 621. 
46 Wennerström (2014), s. 69. 
47 Wennerström (2014), s. 70, 73-74. 
48 Wennerström (2014), s. 92. 
49 Wennerström (2014), s. 22, 70, 96. 
50 Wennerström (2014), s. 110. 
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erfarenheter. Klass är ständigt närvarande och överallt.51 Fortfarande på 1920-talet förekom det i 

svenskbygderna i Estland att gammalt folk föll på knä inför godsherrn. Rädslan och respekten för 

överheten satt djupt.52 Wennerström förklarar klassresans byggstenar så att identiteten byggs av 

subjektet (I) som via reflektion och inre dialog konstaterar sina klassvillkor och sätter sin egen 

förmåga i förhållande till det, vilket visar på möjligheten att byta struktur (Me). Nästa steg är att 

hitta möjligheter i de sociala strukturerna i studier och yrke och planera för en framtid just så 

(You). Detta har byggts på framtidens möjliga scenario att fungera i en yrkesgemenskap (We) och 

verka med ett verkligt personligt engagemang.53 Anledning till att klassresan blir så svår är för att 

klass ingår i hierarkier där makt och status hör ihop med anseende och välstånd. Vissa är ”bättre” 

än andra, skriver Wennerström.54 Arbetarrörelsens intresse för bildning medförde behov hos 

arbetarklassen att inom sina led ta fram bildade arbetare som stärkte arbetarklassen som klass. 55 

Det var vad estlandssvenskarna också behövde – bildade personer som lärare, läkare och präster 

som kom från den egna folkgruppen, och som stärkte gruppen som grupp.56 Klassresans 

uppåtriktning är idealet men löftet om ett bättre liv innebär inte samtidigt en jämställd 

samhällsstruktur, skriver Sohl.57 Jämställdhet var inget som estlandssvenskarna diskuterade. De 

var så försagda och med så dåligt självförtroende att bara den som utbildat sig kunde axla 

ansvaret som ledare för ungdomsföreningar, idrottsföreningar och sångkörer.58 På så vis är 

klassresan nationsskapande, att etnicitetens och nationens erfarenhet blir bakgrunden till den nya 

erfarenhet som klassresan är varför etnicitet och nation är en ofrånkomlig dimension på samma 

sätt som kön är det, skriver Sohl.59 Vissa kroppar har det bekvämare och enklare i livet än andra. 

I Sverige betonas svenskhet, i svenskbygderna i Estland kunde svenskheten innebära ett hinder.60 

Människor klassificeras, kategoriseras. Klassresenärens rumsliga utgångspunkt är tydligt angiven 

och väsentlig och en förutsättning för hur klassresan blir till. Därmed är klassresan kopplad till 

plats.61 För den som studerar klassresenärer från svenskbygderna i Estland är sambandet mellan 

plats och klassresa påfallande. Jakob Blees, född 1866, som var son till en dräng, utbildade sig till 

präst.62 Hans Pöhl, född 1876, som var son till en dräng, blev folkskollärare, gymnasielärare och 

minister.63 En kvinna utbildades på baron Taubes bekostnad till barnmorska.64 Gustaf Zeisig blev 

                                                 
51 Wennerström (2014), s. 110; Sohl (2014), s. 410. 
52 Lagman (1971), s. 110-111. 
53 Wennerström (2014), s. 276. 
54 Wennerström (2014), s. 297-298. 
55 Sohl (2014), s. 413. 
56 Chrispinsson (2011), s. 371. 
57 Sohl (2014), s. 413. 
58 Aman (1992), s. 686. 
59 Sohl (2014), s. 417. 
60 Aman (1992), s. 188. 
61 Sohl (2014), s. 418, 420. 
62 Aman (1992), s. 127-130. 
63 Aman (1992), s. 190-193. 
64 Aman (1992), s. 234. 
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1903 polis i svenskbygderna. Vägen dit gick via militären.65 Många estlandssvenskar blev sjöbefäl. 

Yrkesvalet begränsas inte bara av platsen utan också av vår kunskap om världen. Det är inte 

ovanligt att klassresenärer ser på klassresan som något nödvändigt snarare än något möjligt. 

Klassresenärerna beslutar därmed att göra samhällets och föräldrarnas förväntningar på 

utbildning till en integrerad del av sig själva, vilket kan kallas en ”social investering”.66 

 

Språket 

Under 1800-talet kom nationalismen att handla om gemensam folkstam och gemensamt språk 

som definition på nation. 1873 rekommenderades i Tyskland att språk skulle definiera 

nationstillhörighet. Vid kommande folkräkningar tvingades alla folk i Europa, också i Estland, 

välja nationstillhörighet efter lingvistiska aspekter.67 På 1880-talet blev ryska undervisningsspråket 

i ryska imperiet, vilket innebar att lärare från Sverige inte längre kunde undervisa i 

svenskbygderna i Estland. När Estland bildades som stat 1920 garanterades minoriteternas 

rättigheter och folkspråket blev undervisningsspråk vilket ändrades på 1930-talet när Estland 

skulle estnifieras. Namn på orter och gårdar skulle förestniskas liksom efternamn. Präster som 

inte var estniska medborgare måste lämna Estland. Estland skulle vakna till nationellt 

medvetande.68 Vi kan alltså konstatera att språket är så mycket mer än bara information. Språket 

avslöjar vem talaren är, varifrån hen kommer, vilken ställning hen har och vilken klass hen tillhör. 

Bara genom språket i sig får vi information om den person vi samtalar med. Som socialt fenomen 

knyts språket till samhällets strukturer och värderas därefter i ett hierarkiskt system vilket visar att 

språken inte bara är praktik för kommunikation utan också en symbol för nationella ambitioner.69 

Språket bär upp andlighet och kultur och utgör en viktig del av gruppidentifikationen. Vid yttre 

hot kan gruppkänslan förstärkas genom språket. Samhällsklass och språkgrupp står i relation till 

varandra, skriver Lehiste.70 I svenskbygderna i Estland talades åtminstone fram till 1920, men 

också senare, tyska av de bildade som präster och godsägare. Ryska var fram till 1920 det 

officiella språket och estniska var majoritetsspråket. Rickulsvenska, som var den lokala dialekten i 

svenskbygderna och de svenska böndernas språk, talades inte i offentliga sammanhang. Då 

övergick talaren till rikssvenska.71 Vi konstaterar att språket är politiskt, görs politiskt och 

används politiskt. Så ser det ut generellt i flerspråkiga samhällen, skriver Trudgill. Språket har 

därmed med den sociala situationen att göra, men kan också användas av talaren för att påverka 

situationen i önskvärd riktning. Då används språket som betydelsebärande på ett dolt plan. 

                                                 
65 Aman (1992), s. 226-227. 
66 Sohl (2014), s. 426. 
67 Hobsbawm (1994), s. 128, 132, 134-135; Aman (1992), s. 188. 
68 Aman (1992), s. 180-181, 372, 622-623. 
69 Hobsbawm (1994), s. 148; Trudgill (1994), s. 24. 
70 Lehiste (2000), s. 56, 65-68. 
71 Aman (1992), s. 482. 
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Språket påverkar livet genom att producera värderingar och kontrollera världsbilden efter 

statusspråkets önskan.72 I en flerspråkig miljö blir språket en symbol för gruppsolidaritet, vilket 

inte så sällan leder till språkkonflikt där språket får vara markör, symbol och slagfält för den 

sociala konflikten.73 Det är den härskande klassen som bestämmer språkens status i ett 

flerspråkigt samhälle; vilket språk som ska vara officiellt med rätt att framföras till myndigheter 

och i skolan. Underklassen kan hållas på avstånd och språken markerar maktförhållandet.74 När 

folkskolan byggdes ut i flerspråkiga länder spred sig kunskapen om landets officiella språk till 

varje hushåll och i varje fall av intresse för högre utbildning visade sig minoritetsspråkets 

underläge tydligt.75 Den som har ett litet språk som modersmål måste använda främmande språk 

för att skaffa sig utbildning. Språkets status avspeglar sig på talarens bedömning av sig själv och 

om språket som talas i hemmet har låg status kommer barnen att definiera sig som sämre, 

underlägsna vilket i sin tur kan få till följd att barnen i framtiden undviker teoretiska studier.76 

Särskilda svårigheter får barnen om det minoritetsspråk de talar motarbetas från officiellt håll 

eller till och med förbjuds i undervisningssammanhang. De sociala, pedagogiska och psykologiska 

följderna av detta kan i värsta fall resultera i att en kultur förintas, men i alla fall störs barnets 

pedagogiska framsteg när det känner sig tillhöra en sämre grupp som talar ett sämre språk.77 Till 

saken hör att inställningen till en folkgrupp med tillhörande språk färgar av sig också på 

föreställningar om den folkgruppen.78 Det hände när svenskarna fråntogs sina befattningar i 

Reval när Estland blev ryskt 1710. Svenskarna proletariserades och svenska blev hamnarbetarnas 

och grovarbetarnas språk i en stad där tyska var officiellt språk.79 I ett flerspråkigt land är det 

många som har landets officiella språk som modersmål som känner det som sin plikt att lära 

landets majoritetsspråk, inte minst handelsmän och hantverkare men mer sällan bönderna, skriver 

Hobsbawn. Böndernas självtillräcklighet och förmåga att klara livet inom byn ger dem ett liv i 

avskärmning. Där två nationers bönder lever sida vid sida som jämlikar, som var fallet i 

svenskbygderna i Estland där estniska och svenska bönder levde integrerat, kan språken förbli 

oförändrade och gränserna mellan dem också, beroende på att förekommande rörlighet bara sker 

i en riktning. De övertaliga flyttar från byn och bara få flyttar in. Oavsett från vilken språkgrupp 

de inflyttade kommer blir assimilationen snabb och smärtfri.80 Estlandssvenska bönderna talade 

rickulsvenska, en dialektal variant av svenska språket. Dialekten är en del av livet med 

föreställningar, identiteten, känslor och behov och används inte bara för att göra sig förstådd utan 

också för att förstå, för att uttrycka sig och för att förstå sin roll i världen. Rikssvenskan saknade 

                                                 
72 Trudgill (1994), 147-148; Lehiste (2000), s. 58. 
73 Lehiste (2000), s. 65-68. 
74 Parkvall (2006), s. 110-111. 
75 Hobsbawm (1994), s. 151, 154-155. 
76 Parkvall (2006), s. 110-111; Trudgill (1994), s. 156-157. 
77 Trudgill (1994), s. 156-157. 
78 Lehiste (2000), s. 61. 
79 Chrispinsson (2011), s. 355. 
80 Hobsbawm (1994), s. 125-126. 
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mycket av det som rickulsvenskan fortfarande hade levande och som folket behövde.81 Något ska 

sägas om rickulsvenskans interferens, den språkliga påverkan som händer när språk som existerar 

i samma miljöer tar intryck av varandra. I Estlands svenskbygder hade svenska behållits som 

språk bland de svenska bönderna men påverkats av de andra språken som fanns i miljön. 

Språkens ljudbild påverkas av interferens och den lexikaliska interferensen också där ordförråden 

påverkas av närheten till andra språk.82 Därför finns i rickulsvenskan inslag av estniska, ryska och 

tyska. I byar som var tvåspråkiga var svenskarna tvåspråkiga, men under 1900-talet minskade 

svenskan som språk drastiskt. Svenskarna hade lärt sig att deras modersmål var mindervärdigt 

och fult och de övergick alltmer till estniska.83 Att tala minoritetsspråk ger inga fördelar - 

majoritetsspråket segrar. Eftersom språk är en social markör kan över- och underordning av 

språk i en flerspråkig miljö medföra svårigheter vid inlärning av ett språk om det finns negativa 

känslor mellan språkgrupperna.84 När russifieringen djupnade och bara religionskunskap och 

modersmål fick undervisas på svenska under slutet av 1800-talet ökade svenskarnas medvetenhet 

om sin identitet, och också deras vilja att bevara sitt språk och sin särart, varför russifieringen fick 

motsatt effekt bland bönderna.85 Lehiste förklarar ett flerspråkigt samhälle så att innan 

modernismen förblir folket opolitiskt engagerat och bara en liten grupp utbildas och får lära sig 

främmande språk för att bli en elit.86 I Estland levde i blandade byar estniska och svenska bönder 

som grannar och barnen gick i integrerade skolor. Inget i materialet antyder annat än sämja 

mellan språkgrupperna. I nästa stadium har modernismen nått samhället och Lehiste menar att 

med utvecklingen väcks folket men assimileras inte. I det här stadiet är språkkonflikterna och 

risken för sådana som störst.87 Vid 1930-talet hade denna nivå nåtts i Estland som nu skulle 

estnifieras. Bland estlandssvenskarna hade migrationen ökat så den blivit ett problem och i 

huvudsak sökte sig ungdomen inte som tidigare till ryska och estniska städer utan till Sverige, 

vilket kan härledas till språket. Tidigare generationer svenskar i Estland i ryska imperiet 

orienterade sig geografiskt inom riket och talade också ofta estniska och ryska. När de 

arbetsmigrerade var det till Sankt Petersburg och Reval. 1919 blev Estland självständigt och 

modersmålet var undervisningsspråk, samtidigt som Ryssland blivit kommunistiskt. 

Estlandssvenskarna var nationalistiska och antisocialistiska småbrukare, så Ryssland var inte 

tänkbart som mål för migration.88 När nivån ytterligare höjs och politiken och ekonomin nått ett 

stadium där ambitiösa individer lär sig nya språk, massmedia ansluter och det sociala avståndet 

                                                 
81 Aman (1992), s. 484. 
82 Lehiste (2000), s. 7-8, 28. 
83 Aman (1992), s. 482. 
84 Lehiste (2000), s. 58-59. 
85 Lagman (1961), s. 148. 
86 Lehiste (2000), s. 68. 
87 Lehiste (2000), s. 68. 
88 Aman (1992), s. 40-41, 629-630, 637; Chrispinsson (2011), s. 362, 365, 371, 377. 
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mellan de olika grupperna minskar, skriver Lehiste att språkkonflikten är undanröjd.89 Hit nådde 

aldrig utvecklingen i Estland innan den svenska gruppen flyttade över till Sverige. 

                                                 
89 Lehiste (2000), s. 68. 
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Metod 

Intervju som metod 

Studien om estlandssvenskarna och bildningstraditionen bygger på intervjuer med tio 

estlandssvenskar födda på 1920- och 1930-talen i Estlands svenskbygder som har gått i skola i 

Estland på 1930-talet. Intervjuformen är en kvalitativ metod som är direkt och 

närvarobefrämjande och som för över den historiska verkligheten till realtid. Vad jag behövde för 

studien var informanternas berättelser om deras skolgång och annat som var relevant för studien. 

Jag bedömde den muntliga formen som överlägsen. Intervjuer med utgångspunkt i på förhand 

genomtänkta och nerskrivna frågor skulle ge materialet som skulle utgöra studiens grund. 

Därmed var kvantitativ metod, i allmänhet en enkät, i det här fallet utesluten. Intervju som metod 

är flexibel, lätt att anpassa till situationen och personen och mer personlig, medan enkäten är stel, 

byråkratisk och fungerar bäst när materialet är mycket stort och undersökningens syfte mer 

handlar om att få svar på en fråga som börjar med ”varför” eller ”vilka” än ”hur” som är början 

på min frågeställning. 

Genomförande och material 

Under några dagar genomförde jag intervjuerna. Varje informant intervjuades vid ett tillfälle. 

Intervjuerna tog i genomsnitt två timmar. Eftersom informanterna inte fått reda på frågorna i 

förväg kunde de inte tänka igenom sina svar. Det ser jag som en fördel eftersom de svar jag fick 

var omedelbara och informanterna berättade om sin skolsituation och svarade på mina frågor om 

lärare, skola, förhoppningar och familjesituation på det sätt som var det första de tänkte på, och 

jag tror att det blir att komma sanningen nära. Den som förbereder sig hinner lägga saker och 

ting tillrätta i minnet och i värsta fall förändra i strategisk riktning. Risker med metoden att vara 

impulsiv finns. På vissa frågor svarade informanterna att de inte visste eller kom ihåg. Det är inte 

möjligt att veta om informanterna kom ihåg senare och skulle ha kunnat svara om de fått tänka 

längre tid. Impulsiviteten kan också ha den nackdelen att svaren skulle blivit mer uttömmande 

om jag mött informanterna en andra gång. Det stora problemet med intervjuerna till den här 

studien är att undersökningen försöker klargöra något som hände för 80 år sedan och där 

frågeställningen utgår från gamla människors minnesbilder från en avlägsen barndom. Det visade 

sig också under intervjuerna att informanterna hade svårt att svara på vissa frågor. Det gäller 

också att vara medveten om att minnet ändrar sig med tiden. Eftersom informanterna är många 

och alla har svarat på samma intervjufrågor tror jag ändå att det går att ge en rättvis bild av deras 

situation som barn och skolelever i Estlands svenskbygder på 1930-talet. 
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Under intervjuerna använde jag mig av diktafon och anteckningar. Intervjuerna var förberedda 

med 30 frågor som finns bifogade i studiens bilaga. Intervjuerna genomfördes i de flesta fall i 

informanternas hem, men också på Roslagsgatan i Stockholm där estlandssvenskarnas 

kulturförening Svenska Odlingens Vänner har sin föreningslokal. Genom att intervjua 

informanterna i för dem välkända miljöer har de kunnat känna sig bekväma med situationen. 

Fördelen att använda sig av hemmiljöer alternativt föreningslokalen på Roslagsgatan har också 

varit lugnet och frånvaron av störande ljud från andra närvarande som kan finnas om intervjun 

äger rum på till exempel ett café eller annan offentlig lokal. Inte heller fungerar ljudupptagningen 

så bra i offentlig miljö. Informanterna är alla bosatta i Uppland eller Stockholmsområdet. 

Kontakt med informanterna har jag fått genom anhöriga, genom informanternas anhöriga och 

genom Svenska Odlingens Vänner. Den äldsta informanten är född 1922 och den yngsta är född 

1934. Vissa av informanterna hann gå ut folkskolan i Estland, medan andra avslutade folkskolan 

efter överflyttningen till Sverige. Könsfördelningen bland informanterna är slumpmässig men 

visade sig vara fem män och fem kvinnor. Samtliga informanters föräldrar var bönder och/eller 

fiskare. 

Bearbetning och analys 

Efter att ha skrivit ner intervjuerna för att göra dem möjliga att behandla har jag jämfört 

informanternas utsagor med det teoretiska ramverk jag byggt upp utifrån litteratur i pedagogik, 

kring klassresor och om språk som utgör den teoretiska grunden för studien, för att se om och 

hur de överensstämmer varifrån slutsatser och analyser gjorts. Intervjumaterialet uppgår till 99 

sidor utskriven text. Trots det stora omfånget är materialet lätt att hantera eftersom samma frågor 

återkommer i alla tio intervjuerna och därför går att kategorisera efter studiens fyra teman.  

I studien anges alla ortsnamn med det namn som användes i svenskbygderna i Estland. 

Etiska aspekter 

I en intervjuprocess är, förutom att informera informanterna om syftet med intervjun, skyddet 

av informanterna den viktigaste etiska aspekten och i studien är informanterna anonymiserade. 

Inte heller informanternas kön som inte är relevant i studien syns i texten. Informanternas 

integritet måste skyddas och intervjuerna behandlas och förvaras på ett försvarbart sätt. 

Hantering av etiska frågor inom forskningen utförs av Vetenskapsrådet som tar ställning till 

frågor inom de olika akademiska disciplinerna och som styr den etiska diskussionen. Etiken inom 

forskningen är viktig inte minst med tanke på att information om människor i IT-samhället lätt 

blir offentlig, och att all personinformation därför måste hanteras på ett särskilt och varsamt sätt. 

Personuppgiftslagen hanterar reglerna om och hur forskare får hantera personuppgifter. 
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Validitet och reliabilitet 

Jag anser att studiens validitet, med vilket jag menar tillförlitligheten i studiematerialet, som 

hög, eftersom intervjuformen och de svar som erhölls efter avslutade intervjuer är relevanta för 

frågeställningen och studiens syfte. Reliabiliteten i studien skulle i det här sammanhanget handla 

om informanternas tillförlitlighet som jag inte har någon anledning att ifrågasätta. 
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Studien 

Skolsituationen  

Särskilt under 1930-talet var utvecklingen stark inom folkskoleväsendet i Estland - 

pedagogiskt, byggnadsmässigt, organisatoriskt, vad gäller undervisningsmaterial och lärarnas 

utbildning. Resultatet blev att de estlandssvenska skolorna väl mätte sig med motsvarande skolor 

i Sverige och Finland.90 Gemensamt för informanterna är att alla gick i byskolor där flera klasser 

delade klassrum. Ofta gick årskurs 1-3 i samma klassrum och årskurs 4-6 i samma klassrum. I de 

mindre skolorna gick alla årskurser i samma klassrum. I vissa mindre skolor togs eleverna in 

vartannat år. Några av informanterna uppgav att de lärde sig läsa hemma. Enligt en tradition som 

funnits i svenskbygderna i Estland sedan 1600-talet var det föräldrarnas plikt att lära barnen 

läsa.91 En informant uppgav att det var skamligt att komma till skolan utan att kunna läsa. 

O det var i regel att när man började då måste man kunna läsa. Det fick man lära sig innan. Så de 

flesta kunde läsa, barnen som började. Det var nästan krav. Kunde man inte det då var det ett 

minus. Då låg man illa till. [Hur skulle man lära sig det?] Föräldrarna. 

 Informanterna uppgav skolämnena estniska, geografi, gymnastik, handarbete, hembygdslära, 

historia, kemi, modersmål, naturlära, religion, räkning, slöjd, sång och teckning. Frykman kallar 

denna skolform för ”modernitetens gamla bildningsskola” där skolans viktigaste uppgift var att 

genom uppställda regelverk och disciplin ge eleverna gedigna kunskaper i schemalagda ämnen.92 

Skolan skapade elever som skulle bli något, inrikta dem mot uppbrott för att söka det 

främmande, nya, framtiden. Eleven var inte bra som hon var – hon måste förändra sig och bli 

bättre. Centralt i bildningsverksamheten var att eleven skulle lära för att lära och få verktyg så hon 

på egen hand kunde gå vidare i sitt lärande. Också kroppen skulle förändras och disciplineras 

med rak rygg, räcka upp handen, vara tyst på lektionerna och gå ut på rast. Tiden reglerades med 

punktlighet och närvaro.93 Även om det finns en viss geografisk och åldersmässig spridning på 

informanterna är de namngivna lärarna bara fem till antalet, vilket innebar att flera informanter 

haft samma lärare. Två lärare utmärkte sig i materialet – L1 och L2. De var båda manliga 

folkskollärare. L1 har haft två av informanterna, L2 tre av informanterna. L1 var, enligt 

informanterna, en dålig lärare utan pedagogiska ambitioner och som skrämde barnen. De båda 

informanter som haft L1 som lärare är de enda som uppgav vantrivsel i skolan. ”Läraren var så 

arg på mig. […] Det gick väl rätt skapligt första och andra klass men när U hade slutat då blev 

                                                 
90 Aman (1992), s. 396. 
91 Aman (1992), s. 335. 
92 Frykman (2014), s. 25. 
93 Frykman (2014), s. 33, 35, 93. 
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han väldigt dum, då hånade han mig så mycket för att jag läste lite fel.” Frykman skriver att hur 

orättvisa eller elaka lärarna än var handlade skolan om ett symboliskt spel med utrymme för 

motstånd, och i motståndet fanns utrymme för framåtskridande och riktning mot framtiden. 

Skolan var bara ett enda steg på vägen och det visste eleverna. Motståndet var skolans struktur, 

skriver Frykman, motstånd som skulle brytas ner.94 I elevrollen ingick polarisering där världen 

delas upp i okunskap och kunskap, där identiteten skulle bytas från den som inte kunde till den 

som kunde. Det skapade förståelse för möjligt gränsöverskridande, skriver Frykman. I lusten att 

överskrida gränser skapas social mobilitet.95 De två informanterna som uppgav vantrivsel i skolan 

hade trots allt ett starkt intresse av att läsa. De talade om Sagabiblioteket och om indianböckerna 

som fanns i skolans bibliotek och som lånades hem och lästes. Åtta av informanterna angav 

trivsel i skolan. L2 var lärare åt tre av dessa åtta informanter. Han var intresserad av utbildning 

och bildning och skaffade material till skolan som skulle påverka framtiden för särskilt en av 

informanterna. I den ifrågavarande informantens fall handlade det om utrustning för bokbinderi 

som L2 sett till fanns på skolan och som ledde informanten till att som vuxen utbilda sig inom 

tryckeri och grafisk formgivning. Informanten uppgav att yrkesvalet i Sverige föll sig naturligt 

eftersom erfarenhet av bokbinderi etablerats redan i folkskolan.  

Jo det var lite konstigt förstår du. L2 han hade för sig att man skulle göra något vettigt. Något 

roligt. Snickare skulle man kunna vara, o det var inte jag. Jag kunde ingenting sånt. Men sen så 

skulle man lära sig binda böcker o jag började o binda böcker, lärde mig o binda böcker, 

bokbinderi. O då tänkte jag, ja jag lärde mig ju hela tekniken då. Det fanns utrustning på skolan för 

bokbinderi. O det lärde jag mig. […] Då började jag att söka jobb, o tänkte att man kanske kan få 

jobb på något bokbinderi eftersom jag hade lite kunskaper om det. Därför blev jag intresserad av 

tryckeribranschen. 

Så kunde pedagogiskt intresserade lärare redan från folkskolan direkt påverka livet för sina 

elever. L2 var omtyckt och informanterna talade om honom med beundran. Förutom bokbinderi 

lärde han också ut bland annat trädgårdsskötsel till barnen. Det traditionella estlandssvenska 

samhället behövde moderniseras med nya grödor och kosthållning där grönsaker ingick.96 Nya 

kunskaper och moderniteten kom till hemmet genom barnen och skolan, skriver Frykman.97 I 

moderniteten är rörelse i rummet en grundförutsättning 98 och de flesta informanter bytte skola 

någon gång under sin tid i folkskolan. Några av informanterna bytte skola flera gånger. Två 

informanter avslutade folkskolan i Sverige. En informant hade stora svårigheter under sin 

småskoletid när byn under kriget evakuerades och det var svårt att ordna skolgång för barnen. 

Nästan ett helt år var vi utan lärare. Alltså vi kom 1941, i oktober, tillbaka, o först 1942, på hösten, 

fick vi en lärare. Så det blev ingenting. Ja det är otroligt. Då började skolan. De fick så småningom 

ihop någonting alltså då, o ingen lärare. Så att det här första året, vi kom tillbaka 1941. Men 1942 

                                                 
94 Frykman (2014), s. 63, 113. 
95 Frykman (2014), s. 61, 63. 
96 Lagman (1971), s. 134. 
97 Frykman (2014), s. 170. 
98 Wennerström (2014), s. 153-154. 
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på hösten så tyckte byborna nu måste [vi] gör nånting åt skolan, o då det enda de hittade var en 

17-årig ung man som hade gått några år på gymnasiet i Hapsalu, i svenska gymnasiet. O han blev 

vår lärare. 

 Angående läroböcker använde de flesta av informanterna Anna Maria Roos böcker Hem och 

hembygd Sörgården och Hem och hembygd i Önnemo i undervisningen i ämnet modersmål. Två av 

informanterna uppgav att de inte hade tillgång till bibliotek och/eller skolbibliotek. En av 

informanterna hade inte tillgång till bibliotek på grund av kriget och evakueringen från hembyn. 

Det visade att det fanns rimlig tillgång på barnböcker i svenskbygderna i Estland. Flera av 

informanterna nämnde Sagabiblioteket, som var en utgivning av barn- och ungdomsböcker, och 

en informant nämnde indianböckerna som lånades och lästes. Wennerström skriver om läsningen 

som nödvändig för den sociala mobiliteten. Läsningen leder till att personen reflekterar över sig 

själv vilket skapar förståelse för den egna situationen och hur tillvaron kan organiseras.99 

 

Sammanfattning skolsituationen 

Mycket var således gemensamt för de tio informanterna när det gällde deras skolgång. Alla 

hade gått i skolor där flera klasser delat på samma klassrum. De flesta informanter hade under ett 

eller flera tillfällen bytt skola vilket anknyter till materialets vikt vid rörelse som motsatsen till 

statisk, ett ord som väl kan symbolisera byarna som barnen kom från. Åtta av informanterna 

uppgav att de trivdes i skolan och tre av informanterna hade samma lärare som de uppgav ha 

varit en god pedagog. En av dessa åtta informanter verkar ha tagit sådana intryck av skolan och 

lärandet att det direkt påverkat informanten i det kommande yrkeslivet, vilket visar pedagogikens, 

pedagogens och skolans viktiga roll för att skapa social mobilitet i samhället. Visserligen är 

informanten ensam bland tio om de här direkta upplevelserna men för just den informanten var 

det av avgörande betydelse. I och med att läraren skaffat bokbinderiutrustning till skolan 

grundlades en framtid för informanten som då var elev. Ingen kunde veta det då och teorierna 

säger att mycket av vår framtid ”bara händer” men det har mindre betydelse. Teorierna om 

folkskolans stora betydelse för klassresor och för barns möjligheter bekräftas av denna 

informants erfarenheter. Två informanter uppgav vantrivsel. Dessa två informanter hade bägge 

två samma lärare genom hela folkskolan. Det går att föreställa sig att vantrivseln i skolan skulle 

skapat avsky också för läsning, men så var det inte. Båda informanterna talade mycket om att de 

läste och vad de läste. En orsak till att läraren inte hämmat läslusten, kan ha varit att de kunde 

läsa redan när de började skolan och de slapp förknippa läsningen med läraren. De flesta av 

informanterna hade haft samma läroböcker och de flesta av informanterna hade också tillgång till 

skolbibliotek som de uppgav användes. Läsning såg ut att ha varit ett intresse bland 

informanterna när de var barn. I en miljö där livet följer årstiderna och moderniteter som 

                                                 
99 Wennerström (2014), s. 303. 
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elektricitet och radio saknades var litteraturen inte bara förströelse utan också ett sätt på vilket 

befolkningarna lärde om världen och förstod sin egen roll i den. För informanterna måste 

litteraturen ha varit nödvändig för att ställa vid sidan av sin egen tillvaro som en jämförelse och 

för att förstå hur världen ser ut och hur det går att organisera livet annorlunda än det liv de hade i 

sin omedelbara närhet. I en skolsituation inriktad mot framtiden var barnen redan under 

skoltiden medvetna om att skolan bara var en tillfällig vistelseort, att de var på väg någonstans 

även om målet var okänt. Litteraturen, men också omgivningen med sjöfart och enstaka besök i 

staden, gav impulser till föreställningar om möjliga livsmål. Redan under skoltiden fanns rörelsen 

i rummet med som en tydlig faktor.  

 

Bildningstraditionen 

Nya länder som ska konstitueras behöver för att täcka sina behov av utbildade ett skolsystem 

som motsvarar det nya landets anspråk. Esterna insåg att allting, nationellt, socialt och 

ekonomiskt utgick från skolhusen.100 När den nya staten Estland bildades 1920 inrättades 

mängder med estniska gymnasier vid sidan av de tyska, ryska och judiska som redan fanns.101 

Också den svenska bondeklassen i Estland drogs med i moderniseringslängtan vilket 

informanterna vittnade om där de flesta föräldrar trots avsaknad av studietraditioner och brist på 

förebilder var positiva till utbildning. Alla informanter hade sitt ursprung i bondemiljö i byar som 

levde på självhushåll. Frykman och Wennerström skriver båda om särskilt moderns roll i barnens 

utbildning. Modern såg till att barnen var rena och hade hela kläder och det låg på moderns 

ansvar att i det offentliga sammanhang som skolan var visa familjens ordning och goda moral. På 

samma sätt var det skolans ansvar att göra hemmen till möjliga platser för god fostran, varför 

lärarna, skolböckerna och skolan genom barnen återkopplade till hemmet hur det borde fungera 

för att vara en bra uppväxtmiljö.102 Nästan alla informanterna uppgav som läroböcker i 

modersmålsundervisningen Anna Maria Roos Hem och hembygd Sörgården och Hem och hembygd i 

Önnemo och här är hemmen och familjerna idealiserade vilket fick barnen att ifrågasätta sina egna 

hem och föräldrar, vilket var en del av pedagogiken.103 I sammanhanget ska vi återigen nämna 

läraren L2 som hade pedagogiska ambitioner och förmedlade kunskaper i hantverk och 

trädgårdsskötsel till barnen. Vi kan förmoda att målgruppen inte var barnen ensamma utan också 

inkluderade barnens familjer med skolbarnen som förmedlare av nya kunskaper. Frykman menar 

att modern också beredde vägen för barnens vidareutbildning och deras möjligheter att flytta till 

staden efter folkskolan. I staden bodde barnen inackorderade och här dög inte skor och kläder 

                                                 
100 Aman (1992), s. 381. 
101 Aman (1992), s. 529; Lagman (1971), s. 157. 
102 Frykman (2014), s. 170; Wennerström (2014), s. 135-136. 
103 Frykman (2014), s. 63, 171. 
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som duger på landet.104 Barnen som bodde i Hapsal för att gå gymnasiet måste se snygga ut, och 

kontanter måste anskaffas vilket inte var så lätt i ett fattigt samhälle. Trots tunga ekonomiska 

åtaganden var det flera familjer som lät barnen gå vidare till högre utbildningar. En informant 

talade om sin far som åkte till Hapsal för att, utan att behärska estniska, förhandla om 

inackorderingsrummet inför kommande termin, en händelse som informanten minns med 

stolthet. 

Ja det märkliga är ändå att pappa kunde nästan ingen estniska, o han satte mig på vagnen o körde 

mig till den närmaste staden o började förhandla med en hyrestant om inhyrning. Det var bara 100 

meter från skolan. Han pratade med henne, o han gjorde en överenskommelse för hela terminen 

vad de skulle betala, allt det som behövdes. O sen så var det klart, så lämnade han kvar mig där. Så 

gick han hem igen. Trots att han inte kunde ett ord estniska nästan så klarade han av det.  

 Sohl skriver att underklassen alltid är medveten om sitt underläge vilket blir en drivkraft för 

föräldrarna som vill ge barnen en bättre tillvaro än de själva har.105 Wennerström skriver att 

klassresan förutsätter uppbrott.106 Uppbrottet i sig skapar också det något nytt, ny kunskap, 

skriver Frykman. Frykman skriver att om mödrarna lyfte in barnen i utbildningssammanhangen 

så möjliggjordes klassresan av faderns frånvaro. En frånvarande far ger barnen frihet att skaffa sig 

en ”annan” manlig förebild vilket i sig skapar visioner. Men viktigt är också att fadern som 

frånvarande ger utrymme åt barnet att själv skapa sin identitet, längta och upptäcka världen.107 En 

manlig förebild som fanns hos de studerande var lärarna som stod på en nivå som för en 

bondpojke var ouppnåelig. Därmed, menar Frykman, kom drömmarna igång om en värld 

intressantare än den verkliga. Alla erfarenheter måste därmed ifrågasättas och omformas och i det 

ligger essensen till den sociala mobiliteten. I ifrågasättandet vaknar tankarna så att den som en 

gång lär sig att ifrågasätta fortsätter livet igenom att vara skeptisk och tveksam inför allt som 

personen inte själv reflekterat över.108 De estlandssvenska männens fiske och handel innebar 

perioder av bortovaro från hemmet, varför Frykmans teorier passar på svenskbygderna i Estland 

med modern hemma och fadern på havet. Framtiden, moderniteten, en framåtgående riktning av 

livet förkroppsligades i barnen, skriver Frykman.109 Ett par av informanterna uppgav att fadern 

från sina resor på Östersjön tog med sig hem buntar med svenska veckotidningar som stadsborna 

sparat för att ge de estlandssvenska skutskepparna som sålde ved och potatis. 

O sen fick vi svenska veckotidningar i stora buntar från Sverige när de var o sålde potatis i 

Stockholm med sina båtar. Då hade tanterna i Stockholm som prenumererade på olika 

veckotidningar så hade de sparat hela årets veckotidningar åt gubbarna där de gick o bar hem 

potatis åt tanterna upp på stan. 

                                                 
104 Frykman (2014), s. 170. 
105 Sohl (2014), s. 410. 
106 Wennerström (2014), s. 69. 
107 Frykman (2014), s. 168, 179. 
108 Frykman (2014), s. 33, 156. 
109 Frykman (2014), s. 170. 
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 Veckotidningarna kunde vara hela årgångar och recept och följetonger och 

handarbetsbeskrivningar lästes noga, och cirkulerade i byn. Inte alla informanters fäder hade 

tillgång till båt och en informant berättar om hur han drömde om att få segla när han såg 

böndernas skutor i viken. 

Nej, jag kommer så väl ihåg när jag var i tolv, trettonårsåldern. Den här byn den låg ända ute vid 

Östersjön, vid kusten. Det var bara 400 meter från oss ner till havet. O där ute på ett ställe där låg 

det skutor också. Det var en hel del skutor som bönderna ägde. O jag tänkte nä, när jag blir större. 

Jag ska ta jobb på en skuta. Jag ska inte gå här o räfsa o kratta o plöja. Det kände jag på mig då 

redan fast man var i tolv, trettonårsåldern. 

Inte någon av informanterna kunde tänka sig ett liv som liknade föräldrarnas. Informanterna 

jämförde det tunga slitet på gården med livet i staden där folk hade snygga skor som flera av 

informanterna pratar om. Sju informanter uppgav föräldrarna som positiva till skolan, och tre sa 

att föräldrarna ansåg det som en plikt att gå till skolan men att lärandet inte uppmuntrades. En 

informant sa att föräldrarna ville ge sina barn utbildning men att familjen var för fattig. Så trots 

att läraren la sig ut för informanten gick det inte. ”De begrep det att ungarna skulle gå i skolan 

om det fanns möjlighet. […] Det gick bara inte.” En informant sa att trots önskan från 

informantens sida och att läraren talade med föräldrarna så blev det inga högre studier eftersom 

en son redan studerade på gymnasiet och ekonomin tillät inte mer än ett barn i skola. Dessutom 

behövdes informantens arbetskraft hemma. 

Jag kommer ihåg en gång, hon var hemma hos oss o satt o pratade i köket med mamma o hörde 

sig för om det inte fanns möjlighet för mig att fortsätta i Hapsal i gymnasiet då. Men det fanns inte 

möjligheter, för då gick min äldre bror i skolan ännu, i gymnasiet. Så det fanns ju inte råd o ha två 

stycken. O för det andra, då var man ju fjorton år. Det var då vad jag förstår efteråt. Man 

behövdes hemma. Man fick ju börja hjälpa till med allt sånt där, ja, plocka potatis o höskörd o gå 

vall med korna o så där. 

En informant uppgav sin envishet som orsak och möjlighet till vidare studier i Hapsal. 

Informanten fick ett stipendium.  

Det var väl mest jag själv som tycket att, hålla på med jordbruksarbete och potatisplockning och 

sånt där det avskydde jag. Jag ville inte göra det, jag ville hitta på nåt annat. Bara för att komma 

ifrån det där så sökte jag till gymnasiet då, o det var klokt gjort. Det var inte föräldrarnas vilja, utan 

det var min envishet som gjorde det. Illbattning. 

Wennerström skriver att den som genomför en klassresa får styrka genom uppbrotten som i 

sin tur har sin orsak i personens eget engagemang och starka vilja. För en klassresenär är 

motivationen viktig, skriver Wennerström, men också förmågan att klara studierna. Här är 

intresse för läsning som leder till självreflektion och förmåga att reflektera över sitt liv och sina 

möjligheter en förutsättning för att klassresan alls ska bli av.110 De flesta av informanterna hade 

tillgång till bibliotek där det fanns barnböcker och flera av informanterna talar också om sitt stora 
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intresse för läsning. En informant uppgav att det var en farbror som förmådde föräldrarna att låta 

informanten fortsätta på gymnasiet i Hapsal. 

O det gjorde ju också att mina föräldrar, de visste ju ingenting om vidareutbildning. O då sa han 

som kom från USA sa […] se till att hn kommer till vidare utbildning. Men vad fanns det för 

vidare utbildning? Det var ju bara gymnasiet där. Så skickade man dit mig. O jag tyckte själv att de 

här var ju jättefint. 

Wennerström skriver att bekräftelse på den egna förmågan kan vara avgörande för om 

klassresan blir av.111 Frykman skriver om hur viktigt det är att bli ”sedd”, att någon 

uppmärksammar ens begåvning.112 Den som rör sig socialt i samhällshierarkin påverkar andra, 

liksom personen själv påverkas av andras liv och erfarenheter men även av historiska händelser, 

av den omgivande kulturen och miljön. Den som rör sig socialt och bryter med ursprunget för 

teoretiska studier i familjer som är bönder ”väljer” ofta inte, skriver Wennerström, varken väg i 

livet eller innehåll. Det bara ”händer”. Den som ska röra sig socialt behöver bekräftelse, den rätta 

sortens bekräftelse, skriver Wennerström. Den sortens bekräftelse som stärker självkänslan och 

ger möjlighet till aktion.113 För de yngre informanterna var kriget av avgörande betydelse för 

deras lärandesituation. En av informanterna blev utan skola under en längre tid när byn 

evakuerades. För informanten avslutades skolan senare i Sverige. En annan av de yngre 

informanterna fick också avbryta skolgången på grund av kriget och avsluta den i Sverige, medan 

en tredje av de yngre informanterna uppger positiva minnen från skolan under kriget när det kom 

nya människor till byn som talade nya språk – ryska och tyska. 

Nej man bara följde med. Det enda var väl att man tyckte det var roligt att det kom in nya grejer 

alltså. Nya människor o nya språk. [Fick ni lära er ryska?] Ja lite grann i alla fall, o tyska. Det kanske 

inte var så mycket, men det var i alla fall de här, ja, i den åldern om man säger, som man kunde ta 

till sig. 

 Den högsta examen några av informanterna har är realexamen. Däremot har flera av 

informanterna äldre syskon som har studentexamen. Dessa äldre syskon var i flera fall betydligt 

äldre än informanterna och därmed uppväxta i en annan tid. Tre av informanterna har syskon 

som har läst vid universitet. För klassresan är det av betydelse var i syskonskaran klassresenären 

är född, skriver Wennerström, men det handlar om betydelse för den enskilda individen. Särskilt 

understryker Wennerström fördelen med att växa upp som ensambarn med den uppmärksamhet 

från vårdnadshavarna det innebär. Men teorierna kring var i syskonskaran någon föds innehåller 

för många variabler för att kunna betraktas som generella. Därför är klassresenärens placering i 

en syskonskara individuellt betingad. Wennerström understryker i en fotnot att fördelaktiga 

placeringar i en syskonskara för den som ska göra klassresa är som ensambarn eller som 
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sladdbarn. En av informanterna är sladdbarn men är en av de två informanter som helt saknade 

intresse av högre utbildning.114 

 

Sammanfattning bildningstraditionen 

Vi kan konstatera att föräldrarna i regel var positiva till högre studier och två av informanterna 

gick också vidare till gymnasiet i Hapsal där de bodde inackorderade. I de här, vad beträffar 

boklig bildning, torftiga miljöerna, utan tradition av teoretisk utbildning och utan förebilder, ser 

vi hur föräldrarna ändå insåg vikten av att låta barnen studera vidare och det verkar även gälla de 

föräldrar som inte hade möjligheter att förverkliga sin önskan om att låta barnen studera. Bara 

detta konstaterande att föräldrarna ställde sig positiva under ovan angivna premisser skapar en 

positiv situation gentemot boklig kunskap och boklig bildning, och det går att föreställa sig att 

barnen bar denna positiva inställning med sig senare i livet när konkreta lärandesituationer 

uppstod, vilket kan ha gett dem den i social mobilitet så viktiga motivationen, som teorierna 

nämner. Skolbarnen var familjemoralen förkroppsligad och den framåtlutning som finns inbyggd 

i en situation där modern skickar bort sitt barn för skolning och barnet kommer hem med nya 

kunskaper som delges hemmet, pekar ut mot andra miljöer än den omedelbart närvarande vilket 

var det första steget på vägen mot något annat. Inte bara skolan gav impulser till det nya. Det nya 

fanns också i de veckotidningar som skutorna hade med sig hem från sina resor. I tidningarna 

fanns mycket att läsa – artiklar och följetonger, annonser, recept och handarbete med nyheter, 

mode och förevisning av andra sätt att leva, inreda, sköta sin hygien, klä sig. I det här 

sammanhanget ska veckotidningarnas roll inte underskattas. Tidningarna skapade säkert 

drömmar och ofta är det i drömmen början till ett socialt uppbrott ligger. Uppbrottet i sig ger 

mod och insikter som leder en blivande klassresenär vidare på en väg som inte är planerad, som 

enligt teorierna bara ”händer”. Moderns roll var att placera barnet i utbildning men 

förutsättningen för klassresan var den frånvarande fadern, enligt Frykman, en far som inte stod i 

vägen för drömmarna och inte heller skulle finnas som en direkt förlaga för hur en man ska vara. 

Informanternas fäder var ofta fiskare men inte alltid, vilket möjligen kan ge en indikation på 

mycket små gårdar med stor fattigdom vilket i sig förstärker längtan bort, kanske inte i första 

hand till teoretiska studier utan till det som barnen hade framför ögonen – ett yrke som sjöman 

verkade friare och mindre slitsamt än bondens. Eftersom alla informanter gjort klassresa i den 

meningen att ingen är kvar som bonde, och alla skaffade sig yrken som krävde någon form av 

utbildning, kan vi anta att det var uppbrottet från svenskbygderna under kriget på 1940-talet då 

byarna tömdes och estlandssvenskarna flyttade över till Sverige som skapade just de möjligheter 

till social mobilitet som flera av informanterna tog vara på efter flytten. 
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Klassamhället 

Det estlandssvenska samhället behövde utvecklas inom Estland. 1920 fanns inga 

estlandssvenska jurister, läkare eller läroverkslärare och samma år inrättades Birkas folkhögskola. 

Skolan hade ständiga problem att fylla sina kurser, och särskilt motvilliga var pojkarna som hellre 

ville lämna byarna och åka till Sverige för att arbeta.115 1931 öppnades svenska gymnasiet i 

Hapsal. Det rådde diskussioner om svenskarna var tillräckligt många för att kunna fylla kurserna 

och gymnasiets tillkomst innebar också att färre elever sökte till Birkas folkhögskola.116 För 

böndernas barn i svenskbygderna i Estland måste tanken på en klassresa ha varit extra svår 

eftersom bildningstraditioner och förebilder i stort sett saknades. Däremot finns i klassresor ett 

motstånd inbyggt som betyder att om möjligheterna är begränsade blir det lockande för den 

ambitiösa att anstränga sig extra och försöka, skriver Sohl.117 Wennerström skriver att samhällets 

ojämlika struktur kan vara så oöverstiglig att klassresan uteblir.118 Flera av informanterna uppgav 

också att deras vidare studier hindrades av familjens brist på pengar. 

Det var väl bara det att de hade väl önskat att de kunde låta sina barn gå vidare i skolan då. Men 

det fanns inte möjligheter på den tiden. Det var nog de flesta föräldrars önskan. Det vill jag tro i 

alla fall. Det pratades väl inte så mycket om det i och med att det inte fanns möjligheter. 

Men jag vet, jag hade en klasskamrat som gick i samma klass som jag, o han fick börja i Hapsal på 

gymnasiet också, efter folkskolan. O jag var så avundsjuk på honom. Men jag förstod ju att mina 

föräldrar de hade inte råd o ha två stycken, min äldre bror o mig, samtidigt i gymnasium. Det gick 

bara inte. 

 Klassamhället ska förstås som en ojämlikhet vad gäller ekonomi och materiella tillgångar i 

samhället, vilket i sin tur innebär olika förutsättningar i livet för människor, så kallade 

klasskillnader.119 Varje generation har klassresenärer, men någon strid ström av studieinriktade 

sågs varken till Birkas folkhögskola eller gymnasiet i Hapsal. Om det hade sin grund i ekonomiska 

eller andra orsaker eller en kombination är svårt att säga. Men att gå som fattiglapp bland andra 

mer välbeställda i staden Hapsal kan vara tillräckligt stigmatiserande för att få även 

studiebegåvade att avstå. Wennerström skriver att hur jaget och identiteten uppfattas är 

avgörande för hur vi ser på vår plats i socialisationen och hur vi reagerar på orättvisor. Ibland kan 

en orättvisa ge en knuff framåt och kanske också ange en riktning. Det är våra känslor som är 

avgörande för vårt agerande – om vi kommer att reproducera samhällsnormerna eller inte och 

om vi därmed bidrar till att samhället förändras. När vi befinner oss i en social situation får vi 

upplevelser som förs ner på ett känslomässigt plan som berör oss och som skapar villkor utifrån 

vilka vi agerar, varför vi är tvungna att koppla ihop verkligheten med de känslor som skapar oss 
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och som skapas i oss.120 Informanterna var medvetna om olikheter i förutsättningar bland 

estlandssvenskarna där en del var för fattiga för att låta barnen läsa vidare, trots att både 

läsbegåvning och vilja till högre studier fanns. Människan har en reflexiv förmåga där hon 

relaterar till sig själv i förhållande till andra och till sina sociala villkor. Inser hon sitt underläge 

som underklass kan hon använda den insikten för att skaffa sig motivation och med revanschen 

som drivkraft börja en klassresa, skriver Wennerström.121 Ingen av informanterna ville fortsätta 

som föräldrarna. Redan som barn tänkte de sig bort från byarna, och i deras omgivningar fanns 

redan resandet med en omfattande migration bland svenska ungdomar.122 

Det var väl där i Rickul kommun, där var det problem att flickorna de sökte sig till Sverige o skulle 

bli hembiträden. O de kom till Sverige o fick lära sig laga mat o fick fina kläder, o lite betalt också. 

Hemma fick de ingenting. Där fick de jobba gratis. O de kom hem, flickorna då. De hade köpt 

cyklar med bockstyre där. O de hade nya klänningar o fina i håret. O de andra tjejerna de hade 

ingenting. Då tyckte de att det där, det var livet. Då kunde man i alla fall ha lite… 

 Svenskspråkigheten avgjorde emigrationens mål till Sverige. Bara två av tio informanter sa sig 

ha varit ointresserade av att läsa vidare. Sex informanter uppgav att de var mycket intresserade av 

att fortsätta att studera. Något konkret mål med studierna angav inte informanterna. Intresse för 

bildning i underklassen som medför en bildningstradition, om än mycket smal, medför i sig ett 

behov hos underklassen att inom den egna gruppen ta fram klassresenärer vilket kommer att 

stärka klassen som klass.123 Ett par informanter uppgav att de redan som barn drömde om att bli 

sjömän, vilket är normalt med tanke på den ständiga kontakten med sjöfarten. ”Ville bort. Ville ut 

till sjöss. Ville hemifrån. […] Min äldre bror då, han som dog, han var ute på en segelskuta med 

motor vet du. O det lät så jävla spännande. Det var dit jag ville komma.” Drömmarna formas 

alltid kring något välkänt, och i drömmarna grundläggs målet för klassresan. Det innebär 

samtidigt att klass finns i våra kroppar som en faktor som vi agerar utifrån. Så fort vi förflyttar 

oss från vår klass förändras samtidigt de materiella förutsättningarna för oss och vår livssituation 

förkroppsligas därmed.124 Några informanter talade om stadsborna i sina snygga skor som en 

förebild. En informant hade mycket klart för sig att läraren, skolan och böckerna var fullkomligt 

avgörande för informantens framtid. Informanten ansåg bondelivet uteslutet som livsbana och 

skrev själv in sig på gymnasiet i Hapsal. Det blev realexamen. Kriget satte stopp för 

studentexamen i Hapsal och uppbrottet från svenska Estland innebar ett nytt skede i livet för 

informanten. Stor betydelse för de flesta av informanterna hade skutorna i viken som gav 

impulser och drömmar om resor över världen, och dessa bondeskutor var den viktiga enskilda 

faktor som på allvar påverkade flera informanter. Skutorna och berättelserna från dem som seglat 

till Indien lockade barnens fantasier och drömmar. 
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Det som lockade var det där med indianböckerna o det där att det skulle vara intressant o komma 

över till o se indianerna o sånt där vet du. […] O så var det ju män som har varit ute på svenska 

båtar o seglat ner till Indien o Australien o va fan de allt… O de berättade hur det var o så där. 

Man blev påverkad på nå vis. 

 En bokbinderiutrustning och en släkting som uppmanade föräldrarna att kosta på barnet 

utbildning är andra enskilda faktorer som påverkat och avgjort. 

 

Sammanfattning klassamhället 

Så kan vi konstatera att estlandssvenska ungdomar i viss mån hade möjligheter till studier efter 

folkskolan då en folkhögskola och ett gymnasium inrättades på 1920- och 1930-talen. Platserna 

var inte alltid så lätta att fylla. Estlandssvenskarna saknade ekonomiska medel, 

bildningstraditioner och intellektuella förebilder, och många av dem ville hellre bort från sina byar 

för att åka till Sverige och tjäna pengar. Klassresan är ett komplicerat åtagande som förutom mod 

och styrka också kräver förmåga att reflektera, att föra ner den omgivande verkligheten till ett 

känslomässigt plan som berör oss och som skapar villkor utifrån vilka vi agerar och gör vår egen 

verklighet. Klassamhället står alltid som ett hinder för varje ambition till social mobilitet. 

Svenskbygderna i Estland var ett klassamhälle och informanterna vittnar om att de ibland inte 

hade tillräckligt med mat. Men också i motståndet finns enligt teorierna en lockelse. Kanske var 

det denna tillvaro där somliga, trots hårt arbete inte ens hade tillräckligt med mat, som drev fram 

längtan och motivation efter något bättre som grundlade det mod som klassresan trots allt kräver 

för att gå att genomföra. Men fattigdom skapar känslor av underlägsenhet som inverkar 

hämmande på eventuella klassresenärer och som därför kan bli ett hinder för klassresans 

genomförande. Drömmar skapas av vår närhet och de drömmar som informanterna hade som 

barn handlade till stora delar om havet, om att segla. De flesta av informanterna ville studera 

vidare men flera kunde inte eftersom det inte fanns ekonomiska förutsättningar. Motsatsen fanns 

också och två av informanterna tog realexamen i Hapsal. Några konkreta faktorer som avgjort 

ödet angavs av informanterna. En såg tydligt läraren och skolan som avgörande och i ett annat 

fall var det en släkting som uppmanade föräldrarna att kosta på barnet utbildning. Uppbrottet 

från svenskbygderna i Estland och överflyttningen till Sverige har naturligtvis till slut varit den 

avgörande faktorn för utgången av klassresan, men den ligger utanför studiens ram. Den måste 

dock nämnas eftersom den finns där. 
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Språket 

Lehiste skriver att samhällsklass och språkgrupp står i relation till varandra.125 Självhushåll är 

ett pålitligt sätt att överleva, vilket kan blir ett hinder i kontakt med omvärlden, vilket också 

medför bevarande av gammaldags seder och inte minst överlever språket i sådana miljöer.126 På 

det är Estlands svenskbygder ett bra exempel. Överheten talade genom tiderna tyska, 

myndighetsspråket var ryska fram till 1920, majoriteten talade estniska och rickulsvenska var 

språket de svenska bönderna talade. I officiella sammanhang övergick de till rikssvenska som 

bönderna var bekanta med genom bibeln och prästerna.127 I skolan var undervisningsspråket 

svenska och informanterna uppgav att ämnet som var schemalagt som modersmål var kunskaper 

i rikssvenska. Dialekt bär föreställningar, identitet och känslor som rikssvenskan inte täckte.128 

Rickulsvenskan saknar skriftspråk och informanterna vittnade om språket i vardagen. Den som 

talade rickulsvenska i officiella sammanhang gjorde sig löjlig vilket visar vilken tydlig klassmarkör 

språket är.129 Språket är en social praktik sammanknuten med samhällets normer och hierarkier, 

och blir därmed ett verktyg för nationalismens propaganda.130 Detta fick informanterna känna på. 

Alla informanter läste estniska redan från småskolan. Estland var ett flerspråkigt land vilket 

informanterna meddelade. Deras lärare som i huvudsak var estlandssvenskar talade flera språk; 

svenska och estniska men också kunskaper i ryska och tyska förekom. Den estniska lärare som 

omtalades av informanterna talade estniska men också svenska. Examen i estniska språket samt i 

Estlands historia och geografi var nödvändigt för att få undervisa i folkskolan i Estland.131 

Språket bär upp andlighet och kultur och är en del av gruppidentifikationen, och ett barn som 

talar minoritetsspråk som har låg status kommer att definiera sig själv efter det som underlägset 

och sämre vilket kan få till följd att barnet i framtiden undviker teoretiska studier. Särskilt svårt 

blir det om barn som talar minoritetsspråk motarbetas eller språket förbjuds i 

undervisningssammanhang. Barnets pedagogiska framsteg kommer då att störas.132 Svenskarna i 

Estland lärdes att rickulsvenskan var ett sämre språk 133 och en informant uppgav att det fanns 

krav i skolan att rikssvenska skulle talas hela skoldagen. 

Men vi hade så vet du, att vi skulle tala rikssvenska, som det stod i böckerna. O den som talade nå 

lokal, alltså, nuckösvenska, den fick sitta kvar, o så fick han en bok vet du, som han skulle skriva 

namnet i. O om han hörde då någon som talade, sade nånting då på rasten, sade ett 

estlandssvenskt ord då fick man skriva upp dennes namn så gick boken vidare, fick den sitta kvar 

en timme då efter skolan. O på det viset blev det att det blev så tyst på rasterna så de hördes inte 
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ett knyst. Ingen som ville sitta kvar. Det blev tyst vet du. O det där lades ner efter ett par veckor. 

Så de slutade med det där. Ingen som brydde sig till slut. 

 En informant sa att det under en period kom krav på att eleverna skulle prata estniska på 

rasterna, vilket inte efterföljdes i någon större utsträckning. ”En gång, men det var bara nånting 

som inte barnen tog på allvar, sa läraren åt oss att nu skulle vi bara tala estniska på rasten. Men 

det var ju ingen som gjorde. Först var vi tysta ett par dagar, o sen var det som vanligt så hade vi 

glömt av allting.” Informanterna berättade om inspektörer som kom till skolan för att kontrollera 

estniskundervisningen. En av informanterna talade också om rädslan för att vid stadsbesök bli 

tilltalad och därmed avslöjad som svensk som talade dålig estniska, vilket visar svenskarnas 

mindervärdeskomplex och språket som klassmarkör återkommer. Detta mindervärdeskomplex 

lyste då och då igenom under intervjuerna med flera av informanterna. Alla informanter har gjort 

en klassresa i den meningen att de lämnat jordbruket och arbetat inom yrken som krävt någon 

form av utbildning. Samtliga informanter uppgav det som otänkbart att stanna i byn och leva i 

den tradition de fötts i. Några informanter talade om fattigdomens betydelse. De ville bort från 

slitet och fattigdomen och skaffa sig en bättre tillvaro i staden. Några informanter talade med stor 

avsky om arbetet som var tungt och gården som var omodern. Några informanter talade bara om 

att det var omöjligt att ens tänka sig att stanna på gården som om vad som helst annat var bättre. 

En informant talade om att fortsätta som bonde men inte i byn. Informanten hade planer på att 

bygga en gård långt från byn. 

Jag hade drömmar att jag skulle bygga ut mig ur byn. Jag skulle få gården o så skulle jag bygga ut 

mig ur byn, o det fanns ett ställe nära Bergsby på våran gård i en hage. Jag skulle ta o bygga bort, 

alla mina hus skulle flyttas till åaträsket nära Bergsby o där skulle jag bo med mina kossor o får o 

höns o hästar o då skulle jag ha två kilometer fram till gjarda. 

Här visade sig byns trångboddhet och inskränkthet som orsaken till att bryta en tradition, men 

också den rumsliga mobilitet som är en del av moderniteten. Ofta upplever klassresenärer 

uppväxtmiljön som trång som de längtar efter att få lämna, vilket innebär en rumslig förflyttning 

som en förutsättning för klassresan, skriver Wennerström.134 Wennerström skriver att en av 

drivkrafterna bakom klassresan är motståndet vilket Frykman skriver var inbyggt i folkskolans 

struktur där tillvaron i skolan handlade om motsatser, utplånandet av motsatser och 

övervinnandet av motstånd som lärde eleverna hur gränser ska överskridas. När tillvaron präglas 

av en utåtriktning lärde sig också barnen att ha visioner och lärde sig drömma om framtiden som 

de själva skulle kunna forma.135 När folkskolan byggs ut i flerspråkiga länder sprider sig 

kunskapen om landets officiella språk till varje hushåll.136 Flera av de yngre informanterna uppgav 

att de förutom estniska läste ryska respektive tyska i skolan allt efter hur krigslyckan på 1940-talet 

såg ut när Estland ockuperades av först Sovjetunionen och senare av Tyskland. En informant 
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uppgav även undervisning på latin under den tyska ockupationen under kriget. Också på andra 

sätt kände informanterna av att de var en minoritet med minoritetsspråk. På 1930-talet hårdnade 

nationalismen i Estland som skulle estnifieras och ortsnamn, gårdsnamn och efternamn skapades 

om från tyska eller svenska namn till estniska namn.137 Några informanter talade om hur namnen 

ändrades och om hur posten vägrade levererade brev med svenska ortsnamn på kuvertet. ”Det 

var ju sånt som vuxna höll på med, o nog visste vi om att det var strängare med när man skrev 

brev, på kuverten skulle det stå på estniska.” ”De försökte få kontakt med släktingarna hemma på 

Ormsö o då skickade [de] med den gamla adressen Vormsö istället för Vormsi. O då hade 

diktatorn utfärdat order om att inga [alla] brev som inte hade korrekta estniska adresser skulle 

skickas tillbaka.” Språket påverkar livet genom att producera värderingar och kontrollera världen 

efter maktens önskningar.138 I denna språkrika miljö i svenskbygderna i Estland talade ett par 

informanter om äldre syskon som läste engelska, både i skolan och per korrespondens. Orsaken 

till intresset för engelska kan ha varit en västorientering, men kan också bero på att många språk i 

vardagen skapar intresse för språk och insikt om vikten av att kunna språk. Många 

estlandssvenska män blev sjömän, ett yrke där språkkunskaper är till nytta. En av informanterna 

uppgav intresse för att på grund av kontakten med tyska soldater under kriget läsa tyska. En 

annan av informanterna uppskattade att det kom in nya människor och nya språk i samhället i 

och med kriget. ”Du vet att det var ju både estniska o ryska o tyska o allt det där. Man lät det bara 

komma.” Trudgill skriver att i flerspråkiga samhällen kan lojalitet uppstå med det egna språket 

vilket skapar motstånd mot att lära majoritetsspråket.139 Några av informanterna uppgav sig ha 

varit negativa till esterna och estniskan. ”Nej, inte mycket, för vi tog avstånd från dem. Det var 

två stycken folkgrupper där. Estlandssvenskarna pratade inte om esterna som vänner. Nej det var 

motståndare hela tiden. Bondebefolkningen kunde ingen estniska o då var de främmande för 

dem.” En av informanterna hade redan i småskolan bestämt sig för att inte lära sig estniska. Men 

också motsatsen förekom. En informant kom från en tvåspråkig by där alla, också svenskarna, 

talade estniska, och en annan informant lekte med estniska barn. Båda var positiva till att lära 

estniska i skolan. ”Jag var ju så väldigt intresserad av estniska för jag hade ju, du vet att där vi 

bodde så kom det ju ut sommargäster, o de var ester. O då vart ju jag kompis med dem, barnen. 

Så vi lärde ju varandra då. Jag lärde dem svenska o de lärde mig estniska.” Några informanter 

lärde sig estniska under gymnasietiden i Hapsal, och i varje fall av intresse för högre utbildning 

visar sig minoritetsspråkets tydliga underläge. Svenska gymnasiet i Hapsal delade lokaler och 

rektor med estniska gymnasiet, och i vissa ämnen undervisades på estniska av estniska lärare, 

vilket förutsatte att eleverna hade kunskaper i estniska.140 Lehiste skriver att i tvåspråkiga 

samhällen utbildas minoritetens elit i majoritetsspråket för att påbörja minoritetens som helhet 

                                                 
137 Aman (1992), s. 622-623. 
138 Lehiste (2000), s. 58. 
139 Trudgill (1994), 155-159. 
140 Aman (1992), s. 530-531. 
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assimilering.141 Vi kan konstatera att denna beskrivning hade kunnat passa in på 

estlandssvenskarnas situation om inte världskrigets folkomflyttningar löst upp svenskbygderna, 

och detta trots att emigrationen redan på 1930-talet var så hög att den betraktades som ett 

problem. Särskilt kvinnorna flyttade - i huvudsak till Sverige men en trend går att vända. I och 

med att kvinnorna lämnade landsbygden blev blandäktenskap vanligare och barnen i sådana 

familjer talade estniska.142 Detta indikerar att en assimilering av svenskarna var på väg i Estland. I 

byar som var tvåspråkiga var svenskarna tvåspråkiga och kunde ofta estniska bättre än de kunde 

svenska. Rikssvenskan låg utanför estlandssvenskarnas möjligheter eftersom det var för få som 

hade rikssvenska som modersmål i Estlands svenskbygder. Rickulsvenskan var undermålig, och 

valet föll då på estniskan. Svenskan som språk minskade drastiskt. Lehiste skriver att när 

modernismen når samhället väcks folket, men det assimileras inte, och i detta stadium är risken 

för konflikter störst.143 På 1930-talet hade denna nivå nåtts i Estland som nu skulle estnifieras.144 

När nivån ytterligare höjs och samhället nått ett stadium där ambitiösa individer lär sig nya språk 

och det sociala avståndet mellan grupperna minskar, skriver Lehiste att språkkonflikten är 

undanröjd.145 Hit nådde aldrig utvecklingen i Estland innan den svenska gruppen flyttade över till 

Sverige. 

 

Sammanfattning språket 

Vi har alltså sett att informanterna talade ett minoritetsspråk som ansågs som fult och sämre 

än övriga språk som nyttjades i omgivningen, vilket enligt teorierna kan verka hämmande på 

barns lärande. Alla informanter har gjort en klassresa i den meningen att de inte längre är bönder 

utan haft arbete som krävt någon form av utbildning. Samtidigt har ingen av informanterna har 

högre examen än realexamen. Det går att föreställa sig att nedvärderingen av deras hemspråk kan 

vara en orsak till att strävan efter utbildning hämmats eftersom språket är så stor del av vår 

personlighet och säger så mycket om oss, och om vilka vi är. Många, för att inte säga alla, 

människor är känsliga kring just språket och talet och det är lätt att bli kränkt när någon påpekar 

hur vi talar – om vi talar högt eller på dialekt eller använder fel ord. Särskilt illa är det om någon 

härmar oss så vi hör hur fult vi talar. Vi får förstå att det inte duger som vi talar och definitionen 

överför vi sedan till oss själva som personer, precis som teorierna säger. Så antagligen har 

teorierna rätt. Nedvärderingen av rickulsvenskan som språk har påverkat informanterna i deras 

sociala mobilitet och fungerat som ett hinder gentemot högre studier, åtminstone som en del i en 

mer komplex situation. Resonemanget motsägs av att flera informanter har äldre syskon som 

                                                 
141 Lehiste (2000), s. 68. 
142 Aman (1992), s. 637, 640. 
143 Lehiste (2000), s. 68. 
144 Aman (1992), s. 620-623; Chrispinsson (2011), s. 378. 
145 Lehiste (2000), s. 68. 
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tagit studentexamen, och tre av informanterna har syskon som läst vid universitetet. De här 

syskonen är alla äldre och har gått i skolan i en annan tid, men exemplet är intressant för att visa 

att analysen inte är enkel och att variablerna i de enskilda ödena liksom i hela frågan är många och 

komplicerade. Svenskbygderna i Estland var flerspråkiga. Informanterna sa att vid sidan av 

modersmålsundervisning, som var rikssvenska, var estniska obligatoriskt ämne. Undervisning i 

majoritetsspråket estniska måste betecknas som normalt för minoritetens barn, och dessutom 

uppgav informanter som haft läraren L1 att han kunde bättre estniska än svenska. Förutom 

estniska och svenska läste flera av informanterna ryska respektive tyska i skolan, beroende på 

vem som hade makten i landet. Mycket undervisningstid gick därmed åt till att en period läsa ett 

språk för att i nästa stund byta till ett annat. Vi vet inte hur det var med lärarnas pedagogiska och 

didaktiska kunskaper i de här båda främmande språken, och inte hur det var med lärarnas 

kunskaper i språken som sådana heller. Så vi måste ifrågasätta hur mycket kunskaper det blev av 

några månaders eller års studier i främmande språk som strax avbröts för nya studier i ett helt 

annat språk. Eftersom undervisningstid användes på detta sätt togs tid från andra ämnen vilket 

ofrånkomligen måste inneburit kunskapsförluster i ämnen som fick mindre undervisningstid. Vi 

föreställer oss att eleverna fick kunskapsluckor. Den gamla pluggskolan som Frykman skriver om 

hade ett gediget innehåll av kunskap som skulle inhämtas, och när inhämtandet var färdigt steg 

eleven upp till nästa nivå. I de här omnämnda fallen med nya ämnen som manifesterade makten i 

landet måste ofelbart ha verkat splittrande på eleverna och eventuellt skadat deras lärande även i 

framtiden. Vi ska dock direkt komma med en invändning. Den som ansträngde sig och var 

intresserad och ambitiös hade på grund av tidiga studier i flera språk stora möjligheter att redan 

tidigt i livet skaffa sig språkkunskaper i flera språk som dessutom kunde praktiseras på plats 

eftersom alla språken existerade i närområdet. Livet som minoritet visade sig också på andra sätt. 

De informanter som läste på svenska gymnasiet i Hapsal lärde sig estniska eftersom den som talar 

ett minoritetsspråk i utbildningssituationer förutsätts bli tvåspråkiga. På 1930-talet skulle Estland 

estnifieras och efternamn, gårdsnamn och ortsnamn skulle göras om från tyska eller svenska till 

estniska namnformer. Också detta underströk minoritetens utsatthet och kunde i sig skapa en 

längtan bort och särskilt till Sverige där språket inte var stigmatiserat. Teorierna säger samfällt att 

längtan efter något annat och rörelsen i denna längtan skapar grunden till den sociala mobiliteten, 

som sedan får sin start i uppbrottet när detta väl kommer. Många ungdomar, särskilt kvinnorna, 

flyttade den här tiden till Sverige. I flerspråkiga samhällen kan lojalitet uppstå med det egna 

språket och ur det kan motstånd växa mot att lära sig majoritetsspråket. Vissa informanter 

uppgav motstånd mot att lära sig estniska, men det fanns också informanter som ville lära sig 

estniska. Det handlade då om barn som hade täta kontakter med estniska barn. Eftersom 

emigrationen från svenskbygderna i Estland var omfattande under denna tid uppkom ett 

kvinnounderskott och estlandssvenska män gifte sig med estniskor. I sådana äktenskap blev 

barnen estnisktalande. Svenskan som språk minskade och alla tecknen visar att det 

estlandssvenska samhället var på väg att estnifieras och assimileras om inte världskriget skapat en 
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omfattande folkomflyttning och löst upp svenskbygderna i Estland. Flerspråkiga samhällen där 

språken existerar parallellt och som i de tvåspråkiga byarna i Estland, där skolan omväxlande 

hade estniska och svenska lärare, där båda nationerna talade varandras språk och gifte sig med 

varandra, kan mycket väl föreställas som språkligt vitala och även berikande. Istället för att se 

flerspråkigheten i Estland som ett problem ska fördelarna framhållas och för dem som tog 

tillfället tillvara och lärde sig dessa språk, estniska, ryska och tyska, varav två är riktigt stora språk, 

blev möjligheterna fler än för den som bor i ett land med homogent språkbruk. Inte minst fick 

dessa flerspråkiga personer en större arbetsmarknad och många fler lärosäten att välja på. 
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Sammanfattning och diskussion 

Studiens resultat ser ut så; i de traditionella och omoderna byarna i svenska Estland där 

studiens informanter växte upp finns faktorer som direkt talar emot social mobilitet. 

Studietradition saknades helt. Intellektuella förebilder saknades också. Estlandssvenskarna hade 

inga akademiker inom sina led. Fattigdomen bland estlandssvenska bönderna var stor och 

eftersom de levde på självhushåll saknades nödvändiga kontanter samtidigt som barnens 

arbetskraft behövdes på gården. Trots dessa faktorer var informanternas föräldrar ändå i regel 

positiva till högre studier och det gäller också de föräldrar som inte hade några möjligheter att 

hålla sina barn i skolan. Två av informanterna gick gymnasiet i Hapsal. Ett hinder i det 

flerspråkiga Estland borde, i alla fall för somliga, ha varit den nödvändiga tvåspråkigheten som 

krävdes av den som skulle gå gymnasiet. Om detta talar ingen av informanterna och vi antar att 

kunskaperna i estniska bland informanterna som önskade högre utbildning ansågs tillräcklig. Två 

av informanterna uppgav vantrivsel i skolan eftersom de upplevde läraren som elak och orättvis, 

och ändå fanns hos dessa informanter tillsammans med flera andra ett stort intresse för läsning. 

Böcker lånades på biblioteket och det verkar ha funnits rimlig tillgång på barnböcker. I teorierna 

anges intresse för läsning som en av de viktigare förutsättningarna för social mobilitet eftersom 

läsning ger oss förmåga att reflektera, vilket vi behöver för att mogna, för att konstruktivt 

bearbeta våra upplevelser i förhållande till socialisationen och den verklighet vi möter i en 

ständigt pågående inre dialog. Något som direkt talar emot social mobilitet är språket. 

Rickulsvenskan som informanterna talade till vardags ansågs ful och undermålig och saknar 

skriftspråk. Språket är en tydlig klassmarkör och teorierna säger att den som talar minoritetsspråk 

som betraktas som sämre än andra språk i en flerspråkig miljö kommer att betrakta sig själv som 

sämre, och språket färgar också av sig på den grupp som talar det. Det barn som får veta att det 

talar ett sämre språk kommer också att störas i sitt lärande, säger teorierna. Den högsta examen 

bland informanterna är realexamen. Men flera av informanterna har syskon som hade 

studentexamen och som även studerat på universitet. Om syskonens klassresa ska inte ordas men 

de kan vara bra att ta upp för att belysa situationens komplexitet. Frykmans teorier om den 

framåtriktade skolan som lärde barnen att övervinna motstånd, och förstå motsatsernas logik, hur 

barnen som elever skulle transformera sig från okunnig till kunnig, skapa om sig för att bli något, 

något bättre och hur skolan var helt inriktad på att ge barnen inte bara kunskaper utan också lära 

dem att lära sig, visar sig särskilt i rörelsen som finns i moderniteten och som också teorierna om 

klassresan skriver om. Informanterna uttrycker sig i sin längtan bort från jorden, bort från byarna, 

ut på haven eller till ett bättre liv i staden. Sådana drömmar är början på en klassresa och vad som 

därtill krävs är mod, styrka och kapacitet att klara av bokliga studier. I huvudsak uppger inte 

informanterna några svårigheter i skolan. Rörelsen är en av de grundläggande faktorerna i studien 

och rörelsen fanns ständigt med i informanternas liv. Estlandssvenskarna rörde på sig under 
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1920- och 1930-talen. Emigrationen bort från svenskbygderna var så stor att den var ett problem. 

De som flyttade från byarna påverkade resten av samhället och i och med att det redan fanns en 

rörelse i gång förstår vi samtidigt informanternas längtan efter något annat. Flera informanter 

uppger att de redan som barn drömde om att segla som sjömän, vilket i sig inbegriper rörelse. 

Drömmar byggs av det som finns i ens närhet. Flerspråkighetens problem har redan berörts 

eftersom högre studier vid gymnasiet i Hapsal förutsatte kunskaper också i estniska för de 

svenska studenterna, men flerspråkighet har också betydande fördelar. Den som som en hypotes 

kunde de fyra språken i Estland, estniska, svenska, ryska och tyska, hade stora områden där det 

gick att arbeta eller studera. Ett problem i det här sammanhanget är det motstånd mot att lära 

estniska som informanter uppgav sig känna, och som kan bottna i lojalitet med det egna språket. 

Ett av de hinder som informanterna nämner när det gäller högre studier var ekonomin. Bönderna 

i svenskbygderna i Estland var ofta mycket fattiga. Teorierna talar här om lockelsen i motståndet 

och om hur stora ambitioner och energi kan övervinna just motståndet bara för att få njuta av 

revanschen efteråt. En av informanterna skrev också in sig själv på gymnasiet i Hapsal och tog 

realexamen. Andra nödvändiga faktorer för att klassresan ska vara möjlig som teorierna nämner 

är en stödjande mor och en frånvarande far, vilket också framgår av materialet att 

estlandssvenskarna i viss mån hade. Inte heller den nödvändiga bekräftelsen på den egna 

begåvningen saknas i materialet, eftersom ett par informanter talar om lärare som bad föräldrarna 

att ta vara på barnets begåvning, och hos en annan informant en släkting uppmanade föräldrarna 

att sända barnet till gymnasiet i Hapsal. Uppbrottet i sig ger mod och insikter som leder vidare, 

och också kunskap. Uppbrottet från svenskbygderna i Estland och överflyttningen till Sverige har 

naturligtvis till slut varit den avgörande faktorn, men den ligger utanför studiens ram. 
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Bilaga. Intervjufrågor 

1. Namn, födelseår, födelseort. 

2. Var i syskonskaran är du född? (hur många syskon, vilken ålderskillnad) 

3. Vilket år började du i skolan? 

4. Började barnen i skolan varje år? 

5. Var låg skolan? (hur långt hemifrån) 

6. Hur stor var skolan och klassen? 

7. Hur var skolan organiserad? (antal årskullar i samma klassrum) 

8. Vem var läraren? (vart hen kom ifrån, nationalitet, utbildning) 

9. Vad läste ni för ämnen? 

10. Vad hade ni för läroböcker? 

11. Fanns det bibliotek i skolan och vilka böcker fanns det? (boklån, hemlån) 

12. Hur många år gick du i skolan? 

13. Hur trivdes du i skolan? 

14. Fick ni betyg? 

15. Blev ni eller skolan påverkade av estnifieringen? 

16. Hur såg skolgången ut under kriget? (om de gick i skolan då) 

17. Hur ställde sig föräldrarna till utbildningen? (uppmuntran, påtryckningar, motstånd) 

18. Uppmuntrade läraren dina studier? 

19. Visade läraren på eventuella möjligheter som fanns utanför det samhälle du levde i? 

20. När slutade du i skolan? 

21. Vad hade du för drömmar om framtiden? 

22. Vilka förebilder hade du? 

23. Ville du fortsätta studera och fanns det möjligheter till det? (ekonomiska, geografiska) 

24. Gick du vidare till högre studier? 

25. Hur kom du in på att du skulle läsa vidare eller skaffa dig det yrke du fick? 

26. Hade byskolan, läraren, skolböckerna någon påverkan på dina vidare studier eller 

kommande yrke? 

27. Gick dina syskon vidare till högre utbildning? 

28. Kan du peka på någon enskild faktor som lett dig in på det spår som du kom in på i livet? 

29. Finns det något vad gäller skola eller utbildning som du i efterhand ångrat? 

30. Är det någonting som du vill tillägga? 


