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s t y r e l s e m e d l e m

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

"Jag har väldigt svårt att 
prata om fattigdom. Jag 
upplever det helt enkelt 
alldeles för känsligt."

Det sociala arvet
N i k l as  r a p o

En av de intressanta sakerna med att jobba i 
grundskolan är att man får ta del av hela sam-
hällsspektrumet. Detta gör det dock också 

oundvikligt att man också kommer i kontakt med 
svåra fenomen och förhållanden. Jag inbillade mig 
länge att jag klarar av att ta upp det mesta i klass-
rummet. Numera erkänner jag gladeligen att jag 
inte kan det. Jag tycker till exempel att det är ganska 
svårt att prata om pengar med elever. Ekonomi i sig 
är inget problem; vi köper aktier, pratar om ränta på 
ränta och undviker snabblån. Det som efterlyses på 
tidningarnas insändarspalter om ekonomiundervis-
ningen tror jag nog att jag levererar. En fråga känns 
dock fortfarande jobbig att ta upp: jag har väldigt 
svårt att prata om fattigdom. Jag upplever det helt 
enkelt alldeles för känsligt. Dels beror detta säkert 
på högst personliga erfarenheter och en uppväxt 
som präglats av laman. Dels är det frågan om något 
väldigt typiskt finskt om man får tro vissa bedömare.

Enligt rapporten State of the Nordic Region 2020 
publicerad av Nordiska ministerrådet är den ekono-
miska ojämlikheten i Norden fortsättningsvis under 
OECD-ländernas medeltal. Klyftorna ökar snabbast 
i Sverige och Danmark medan Finland i detta avse-
ende faktiskt ger en hyfsad bild i rapporten. Ändå 
beräknas det idag finnas upp till 150 000 barn i Fin-
land som lever i fattiga förhållanden – de är alltså 
minderåriga som lever i hushåll där den disponibla 
inkomsten är 60 % av medianinkomsten i Finland. 
Och såhär ser vi gärna fattigdom: som en brist på 
pengar. Anna-Maria Isola och Esa Suominen som 
forskat i fattigdom vill ändå gå djupare än så. Enligt 
dem är fattigdom brist på delaktighet, möjligheter 
och hopp. Även andra forskare lyfter fram att följ-
derna av fattigdom i första hand är sociala för barn. 
Barnens fattigdom är utanförskap. Med andra ord ett 
marginaliserande tillstånd som i värsta fall tvingar 
barn att välja bort såväl hobbyn som vidareutbild-
ning. 

Den finska skolan lyckades länge väldigt bra med 
att jämna ut skillnaderna i barns hemförhållanden 
och få skoleleverna på samma streck oberoende bak-

grund. Och nog lyckas den väl fortfarande, lite sämre 
bara. I PISA-rapporten som offentliggjordes i slutet 
av 2019 ser vi tydligt att de socioekonomiska förhål-
landenas betydelse för skolgången har ökat; i fråga 
om läskunnighet mellan den högsta och den lägsta 
socioekonomiska kvartilen beräknas skillnaden 
motsvara två läsår! 

Att behandla fattigdom på lektionen blir alltså 
snabbt ganska stort: jag kan alltså i teorin ha – och lär 
ju i praktiken också ha – elever som upplever sig ut-
anför både i skolan och på fritiden, som saknar fram-
tidstro och som dessutom har betydligt sämre för-
utsättningar att klara skolan än sina klasskamrater. 
Därför känns ämnet alltid lika jobbigt som viktigt att 
behandla – för ju fler som har en djupare förståelse 
av fattigdom måste väl betyda fler som vill hjälpa till 
då de ges möjligheten?

I övrigt: vårdagarna ordnas i Åbo 18–19 april. Te-
mat är Asien. Anmälen eder! ▪


