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F inia,rd. ckolrisel l.hnnetccl<rras ar- er hciggradig
centralisation. Den hdgsta administrativa m1'r'rdigheten,
den statliga skolstylelsen, ut6var en i alla vd.sentliga
rletaljer av slioh'erksamheten ingripalde kontroll. Si.vil
folhskoian som l5r'overken styras av detta imbetsverk,
r-ars iivcryakningsskyidighet beriir skdtseln av skolornas
ckonomi, bcsiitlandet ar' lirartjinster, uppgiirandet av
liroplan och lisordningar, r,alet av lirobiicker, under'-
lisuingsmeloder m. nt. Ej ens de privata ltiroverken it-
njuta niimnr.irt st.jrre flihet:in vad sliolstyrelsen fimrer'
det limpligt att nedge sirvida de cinska kornma i iLt-
1ljutande av statsunderstijd oci.r rittighet att utferda
dimissions- och andra betyg av officiell giltighet.

Under sidana fijrhillanden 1r det sjilvfallet av stiir sta
betydelse, att den makt skolstyrelsen besitter {6r dc
svenska skolorlras vidkornmande narmast uttivas av en

sirskild svensksplil<ig avdelning. IJnder 6.ren nimust
efter {r'ihetskriget tjnskade tran pe sverskt hill erhtlla
en egen, sjd.lr,stindig skolstyrelse, jiimstilld med den
finska och allenaridande som den svenska skolans stat-
liga iiverhet. NIen si lingt ville mau icke g5. pir finskt
hill, och svenskarna fingo noja sig rned en egen avdel-
nir.rg vid sidan av sliolstyrelsers ttenne finska avdel-
ningal; Iolkundervisnings- och liroverksavdelningen.
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Bitla dessa sidor av den sveuska skoh,erksamheten sub-
ordinera under den svenska avdelningen med dess fyra
skolrid (n.rotsr,arande Sveriges undervisningsred) : ett
{rir foikskolan, tvi fiir Liroverken och ett lagfaret skol-

till ir rgz8 intog den svenska avdelningen

sjalystendig stdllning i frjlhillande ti11 skol-

styrelsen son'r helhet. Men nlmnda i.r celebrerade rege-

lingen Gustav Adolfsdagen den 6 noveuber nled att ut-
firda en fijrordning, som il,er{lyttade presidiet vid av-

deL.ringens plena frin dess egen avdelningschef till skol-
styrelsens finska "iir,erdirektcir", som verkets general-

clirektijl dii lcallades. Detta innebar ett kinnbart intrirng
pi der.r svenska avdelningens redan tidigare rdtt kring-
skurna sjilvstindighet.

Verkningarna hirav ha dock hittills varit langt orindre
skadliga in ruan kunnat befara, emedan tiver- eller
generaldirektiirsposten handhafts av vidsynta n.rin, so:t'r

genom sin delaktighet i avdelningens beslut snarast f<ir-
IirraL ,les.:r en stiirre tyngd och auktoritet. Den niirnnda
liirordnitgen av i.r r9z8 motivelades niirmast med be-

hor.et att undvika faran fiir bristande konformitet mel-
lan de olika avdelningarnas itgirder pi skolvisendets
omride och innebar - atminstone principiellt 

- ytter-
ligare en vinting fcir centralisationen. Men i.veu dit-
fcirinnan lrade de syenska skolorna haft att arbeta i en-

lighet n.red de all.lrinna riktlinjer, som gilla fiir hela

landets skolvdsen, och som i hdg grad kringskira den

enskilda skolans frihet.
Fijr liroverkens del accentueras centralisationen ytter-

ligare genom den lijr hela landet enhetliga studentexa-
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meD, anordnad av en studentexamensna.mnd, som bestar

ay representanter ftir Helsingfors universitet och skol-

styrelsen. Di denna examen idrutsatter blott ett fatal

olika linjer - vilka icke kunna awika synnerligen
mycket frin varandra - och de examensnimndens be-

drin.ruing av de skriitliga proven viger ojimf6rligt
mycket tyngre ii.n liirarnas beddn.ining av studentkandi-

datema, medfiir systemet ett ofrinkomligt tving fiir'
alla skolor att siika medhinna exakt samma kurser i alla

de rimnen, som berijras av studentexamen. Detta giller
sjdlvfallet lika mycket de finska skolorna som de

svenska. Den enda olikhet mellan examensuppgifterna,

sorn dr betingad av skolornas undervisningssprik, miiter
oss i sammanhang med provet i det andra inhemslia

spr6ket. X4edan de finska skolornas elever ertdast be-

hriva utfiira en enkel civersittnir.rg frin svenslia till sitt
modersmil, miste de svenska abiturienterna bide tiver-
sltta en (svirare) finsk text till svenska och en (littare)
syensk text till Iinska. Denna sliirpning av de svenska

abiturienternas exatlen n-]otiveras ddrrned, att en god

liunskap i Iinska spriket framstir som ett synnerligel')
visentligt Yillkor fcir de ungas f ramtidsm6jligheter pi ett

flertal olilia banor i Finland. lin fijrutsattning firr att

detta n61 skall kunna nis :ir sjrilvfallet att tirnantalet i det

andra inhemslia spr'E.ket dl nigot r-ikligar c tilluitt prl de

svenska skolornas liroplan in pi de finskas. Detta Ater

har kunnat r.r5.s genom att i de svenska skolorna nigot
firre veckotimmar anslagits liir de frimn'iande sprikerr
in i de finska. Men di de elever, som ha svenska till
modersmil, ha mindre svert att ldra sig frdmmande

spri.k in de finslia barnen, vilkas n.rodersn.ril icke har
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findskap med n6.got av de stora kultursprS.ken, ha

kursfordringarna i dessa sprih iche dirlijr behdvt goras
littare fcir de svenska skolorna 6.n fiir de finska.

Nigra fler olikheter av betydelse mellan svenska och

finska skolor i friga om liroplan ocl.r stillning inom
undervisningsvlsendets allminna organisation finnas
icke att omtala. Vid en jimfiirelse med Sveriges sko-
1or framtrider i detta san.rn.rarrhang en visentlig olikhet :

den tunga belastning av liroschemat, som ftjrekomsten
av tvenne inhemska sprik miste utgtira. D5. ett rett stolt
antal timmar anslis it det andra inher.nska sprihet, n.riste

i stillet andra inrnen niija sig n.red ett n.rindre timantal.
P5. finskt hill har iven den tanken frarafcirts, att pro-
blen.ret kunde ldsas genom att stryka unde isningen i
det andra inhemslia spriket som obligatoriskt iimne Irirr
ldroplanet, men pir svenskt ha1l betraktas en sidan ut-
vig so[r orncijlig. [an kan inte fdrutsetta, att elever,

vilkas hemspri.k dr svenska, utan grundlig skolunder-
visning i finsl'a skola kunr.u lira sig behirsha detta
svi,ra sprik tillrickligt vil for att kunna hivda sig och

ta sig fram pi olika banor i ett land, ditr 9o /o av befolk-
ningen har fiuska son.r modersmll,

Aven i lriga orl-t ld.rarutbildringen fdreter Finlands
skolvisen en hdgre grad av centralisation d.n Sveriges.
Visserligen kau den for liirarkompetens behiivliga aka-
demiska graden frirvirvas sivil vid de tvi hiigskolorna
i Abo - Turun suomalainen yliopisto och Abo akademi

- son vid Helsingfors universitet, men den mer prak-
tiska pedagogiska skolningen gives blott vid de tre s. k.
normallyceerna i Helsingfors. Fiir utbildningen av de

svenska skolornas ldrare svarar det enda svenska normal-
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D en s',tenska shoIan i Finlartd
lyceet; nagot i stil med Sveriges dver hela riket splidda

provirsliiroverk har man iche i Finland. Svenska Nor-
rnallyceum intar siLlunda en avgjord ledarstillning biand

landets svensksprikiga ldroveri<. Ifir fir den blivandc

liirareu under t\.enne terminers auskultering stifta be-

kantskap med sitt amnes metodik. \'Ien di han icke som

aktiv r.r.redarbetare ir ir.riemmad i skolsamhillet, ocl.r di
vistelsen vid norrrralll'ceet ir si liortvarig, tolde det iu-
flytande denna skola han utdva pi andan och arbetet i

de 6vriga skolorr.ra dock vara av litt begrdr.rsad bety-

de1se. dr'erhuvud faller det sig ickc litt att ange ligon
speciel1, fiir clen fjnlandssverslia sl<olan som helhct

liinneteckrande atu1a, utou dcn sjlilvlailna: att rncd

aktning och kri.rlck fiir det svelrska modersr.nllet hdvda

svensli odlirrg i Finland.
Den str:ama centralisationen l.rillel i stolt sett iven dc

s. k. privata liirovciken i sitt grepp. Docli etnjuta dessa

en ni.got stcirre frihet 5r.r statsliroverken. Dhuru nigot
fler ti1l antalet dn statsldroyerken, besdkas de av icke

fitllt 5o /o ar. samtliga svcnska l:irovelkselever. Anda
hittills har dct varit mojiigt f6r de privata liroverkens
direktioner att tillimpa er.r viss frihet frin hdr.rsynen till
endast lormell kompetens och "pappersmeriter" r,id be-

sattandet av lirattjinster, men denna {ril.ret betraktas

nrcd oblida iigon av vissa, Idr n.{rvarande inflytelserika
kretsar. Si linge den bestett har den emeilertid gjort det

mojligt for de privata liroverken att hlvda en anda av

fciretagsamhet och experimenllust, son.r sdkerligen varit
vd.lgiirande for hela landets i tr.ringa avseenden utprig-
lat konsenativa skolr,isen. Nigla data mi bel),sa detta

sakfrirhillande.
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Eu av banbrytalna fdr en friin latinherrav:ildet fri-

gjord modernare skoltyp var ett svenskt priYatliroverk,
"N1'a sverska liroverket", grundat 6r 1882. Finlancls
{tirsta samskola, det 1883 grundade "Ldr overket fcir gos-
sar och flickor", var likasi ett privat svenskt f6.etag.
Som en ori.dd fiiretrddare frir nyare pedagogiska rilit-
tingar ha lven senare privata svenska liiroverk gjort bat-
brytande insatser, 1.rela landets skolviisen till fromn.ra.I)cn
cxtremaste s. k. "n).sko1e"-riktningen fiiretrides av den
ir r9z8 grundade "Tcilii svenska samskola", som fiire
kriget uppstiktes av intresserade pedagoger fri.n nir och
fj:irran. Den har kunnat gliidja sig it en strjrre fcirstielsc
frin n.ryndigl.reternas sida in den beslektade "O10fs-
skolan" i Stockhohn; den patalade centralisationen har
i detta fall icke visat sig ofcilenlig med en viss frisinthet.

X4en om dn prirata svenska liiloverk i vissa fall ver'-
J;at sorrl friregingssholor och cxperimentskoior, f ranrstEr
Fir.rlands svenska skola rin n.rcr sorr bdrare av gammal
traclition inorn landets skoh.dsen. Detta beror docl<

lianske mer p5. historiska forhillanden d.n p5" att det
svenska kynnet i och frir sig iir mera traditionsbundet
d.n det finska. X4en det Iiirsta liroverhet i landet ned
Iinska som undelvisningsspril< grundades ltirst ir r858

- och det finns svenska skolor, sorn liunna ange sin
ilder i sekler. Borg5. lyceurn ar t. ex. en direkt fortsatt-
ning pi det gamla gymuasiet, tillkor.nmet di Viborgs
g,vmnasinm efter Nystadsfre<1cn tTzt miste flyttas
v;ster ut. Dess traditioner gi silunda tillbaka till medel
tiden, ty gyrmasiet i Viborg utgjor.de en pibyggnad till
den frin r4oo-talet harstammande Trivialskolan. Aven
andra svenska liroverk fciretrida en obruten tradition
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sedan den svenska tiden. Son.r uppbirare av kontinui-
teten i landets kulturliv ha cle haft en icke ringa uppgift
att fy1la. Om 6n en r.iss dragnir.rg ti1l konservatisn.r si-
lunda faller sig rdtt naturlig fiir Finlands svenska skol-
r.isen - bl. a. har man pi svenskt hill visat sig lingt
mindre intresserad dn pi Iinskt fiir det i vira dagar
aktuella strivandet att giira folkskolan ti11 allmin botteu-
skola har denna lionservatism lihvil icke uteshtit c[
dj v nydaningshig och redobogenhet att i praktilicn
rlr.rsdtta nya id6cr pi undervisningens och uppfostrans
orlride.

De flesta av de 4o svenska l:iroverk, som fiir ndlva-
r:ande arbeta i Finland, :iro beldgna inom det svenska

bosdttningsomridet elier i stidel med nira anslutning
till detta. Undantag frin denna regel;iro de privata liro-
verken i Tamruerfors, Bjdrneborg och Uleeborg, \.ilkas
existens motiveras av det jin.rfdrelsevis rikliga inslaget
av svenskar i de dirstldes verksamnra industriella frirc-
tagens tekniska ocl.r trerkantila personal. Fiire vinter-
Iiriget verkade ett svensksprikigt statslyceum i Viborg.
Nngra sYenska elevinternat mottaga elever frin inlan-
dets brukssamhiilen, ddr talrika svenskar ha sitr ut-
liomst. Om offerviljan hos dcssa "ensamrra svenskar"
vittnar det faktum, att tverne av c1e niranda liroverkelr

- Bjrirneborgs och Uleitborgs svenslia samskolor -
uppritthillas utan bistincl av statsmetlel, medan de pli-
vata liror,elken annaLs baseta mer in 5o /o .r,t siu.

budget pi statsunderstoden.

I in hiigle grad in liroverken iiro de sverrska folksko-
lorna koncentrerade lill de svenska 1<ustbygdcrna. Till
antalet mer dn ett halvt tusental tillgodose de de breda
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lagrer.rs skolbehov. I de stider, soln ha nigon niimnviird
syensk befoll<ring, arbeta iiver 3o svelska folkskolor
med sammanlagt omkring zoo klasser. Ett fital svenska
Iolkskolor ;iro velksamma inom de smarre svenska

sprikiiar, son finnas pi nigra hiil i de finska byg-
derna,

Sedan liropliktslagen i.r' rgzi tridde i liraft, har an-
talet folkskolor kraftigt rikats i Finlalrd. Denna rikning

- pi fem ir fyrdubblades autalet skolor i landet --
bertirde frimst de finska sholorna; i de svensiia byg-
clerna var behovet ay skolot redan tidigare si v:il till
godosett, att liropliktslagets fordringar hunde uppfyllas
rued en ritt mirttlig okning av antalet skolor,

Det har icke kunnat undvikas, att slitningar nrellat
dc t\.i sprikgruppelna olta uppstitt i tvispriliiga kom-
rluner just i sammanhang med tilld.nrpningelr av liro-
pliktslagen. J)ir n.rajoriteten iuom liommunen 

- oclr

silcdes iven inom dess beslutande och velkstillandc
organ - ir {inskspri.kig, har ofta en utprdglad mot-
vilja mot att uppratta skoior frir den syenska r.r.rinori-

teten gjort sig gdllande; likuande missfcirhSllanden ha
for ovrigt ocksa petalats Irin finskt hill i kom-
muner med svensk majoritet. drnsesidigt har n.ran si-
lunda besltyllt varandra {iir underli.tenhet att uppfylla
skvldighetenia nlot minoriteten i friga or.n att uppratta
behtivliga skolor. Ett visst uppseende har fran.<allats av
fir.rsksinnade myndigheters fcirsok att avhilla barn frin
fitsk- eiler tvisprikiga hen.r frin att besdka svenska
skolor och silunda inkrikta pi forildrarnas ritt att
sjdlva lilja skola lijr sina barn. Och di icke undervis-
uing i nigot annat sprik i.n modersmilet upptages pe
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folkskolans ld.roplan, h:inder det, att finska fcirildrar,
som iinska att deras barn skola l:ira. sig svenska, placera

dem i svensk sko1a. Annu vaniigare iir kanske motsva-
rande fiireteelse piL svenskt hi11, di f<irildrarna rakna
med att barners Iramtidsmiijligheter avsevart fdrbdttras,
onr de lira sig vil behirska det {inska spr6ket.

Frigan our att inliira undervisning i finska i de

svenska folkskolorna har varit uppe ti11 dryltning vid
olika tillfd.llen. Men tills vidare har man stannat rrid att
infijr-a detta imne endast i stidernas fortsattningsklas-
ser, dir elever, som genomgitt den sexiriga folkskolan,
Iullbolda sin liiropliltt. N'Iot finslians infiirarde i folli
sl<olan tala Ilera synpunkter. Pi liirarlrill framh6.l1es, att
Iolkskolans liiloplan reclan ril s5. starkt belastad, att en

ytterligare belastning nred ett si svirt l -orirnne som elt
fijr eleverna ner eiler n.rindr e f irimlnande sprik skulle
ivenLyra hela undervisningens resultat, Virrden orn

moclersmilet kftiyer redan elt synnerligell stort ut-
rymme, di det gd.ller att inlera hiigspriket i kamp neil
olika dialekter. Redan nu iro de uppnidda resultaten i

Ir iga om elevernas Iiirmiga a1t skriva korrekt svenska

riitt blygsan:rn.ra; sliulle dessutom urdervisning i finska
infciras, karrske pii bekostnarl av det for svenskan an-

slagna limantalet, skulle det vara svirt att nA eDS en

mycket arsprikslds stardard. Vitlare lian det sa8'as, att
.itminstone den svensha lantlsbygder.rs nngdourar ha ett
t:imligen litet behov av att kulrna finska, ty de flesta
liomn-ra dock att aven som vuxna kvarstanna i heln-
trakten. Och di. landsbygdeus fortsittningsklasser iclie
arbeta som dagskolor, utan blott under ett par aftou
tirrmar, kan uran inte trinka sig att i clessa klasser {ii
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rum fiir en finsk undervisning av sadan omfattning, att
negot resultat av virde kunde uppnis. Slutligen kan det
betvivlas, att de syenska folkskolld.rarna i gemen sjllva
besitta sidana insikter i finska spriket, att de kunde
meddela n:igon effektiv undervisning dd.ri, om in finska
spriket upptages pi seminariernas scherna. I stiderna
har man dd.remot tillging till facklirare, ofta med aka-
der.nisk utbildning, och di forts:ittningsklasselna h:ir
arbeta som fullstindiga dagskolor, har man kunnat
uppni positiva resultat med undervisningen i fiuska.

De svenska folkskolornas behov av lirare tillgodoses
av trenne seminarier: sm6skoll6rararinneseminariet i
Vasa och seminarierna i Eken:is ocl.r Nyharleby. Dess-

utom ero {olkskolans iirare i tillfzille att komplettera sin
utbildning vid de fortsittningskurser, som pld.ga fiir
anstaltas vid Helsingfors universitet och Abo aliade:ri.

Folkhrigskolor efter danskt n.riinster upprlttades i Iiin-
land omkring r8go. De tre fcirsta tillkor.nmo pA sveoslil
initiativ fcir att tillgodose den mognare svenska bygdeung-
dorr.rens bildningsbehor,, och snart fciljdes exerrp)et iiven
piL finskt hill. Fiir n:irvarande verlia i landet inemot (xr

folkhiigsliolor, av villia icke mitdre rir.r I.5 ,iro svenslia,
Dessa i.iro cloclr jiimfcirelsevis smi, mecl i medeital 3o
i 35 eler,,er var, medan de relativt fi Ilnska skolorna -
i lil<het rned de datska fijrebilderna 

- 
ofta lro nrycl<et

stora. I stiderna motsvaras folkhiigskolorna i viss nrin
;rv arbetarinstituten, r,ilka docl< elidast arbeta som afton-
s)<olor, och dir huvudviliten snarare iir lagd vid olika
spcciall<urser iin vid den allm;inbildande nnderlisrings-
r.erl<samheten. Arbgtarinstitutet l<an dirlijr aldrig spela

samma roll fijr sina alumner som foll<hiigskolan. lJnder
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de sex mi.nader en l(urs varar, utgijr denna bide hem

och skola ftir eleverna, som her motta fijr livet besti-
ende, karaktirsdanande intryck.

En nyskapelse av firskt datun.r dr den svenska "Med-
borgarh6gskolan" i Helsingfors, som fcirsta gingen tipp-
nade sina portar htisten 1943. Om resultaten av dess

verksamhet ir det innu I<ir tidigt att yttra sig. Dess

huvudsyfte - att hcija den medborgerliga bildninger.r

och samhillsdugligheten - har dock sin givna betydelse

i ett sii genon.rdemokratiskt samhiille som det {inllndska.
Att denna leroinrettning fitts till stind mitt under brin-
nande krig utg6r ett vittnesb6rd i sitt slag om det fin-
landssvenska kulturlivets livaktighet.

Utan ftrrhdvelse kunna vi betechna den svenska skolan

i Finland som en virdefull tillging for hela landets bild-
ningsliv. Den fcirenar pi ett lychligt sitt en fcirnirr
tradition med vaken vilja att uppta och sjllvstindigt ut-
veckla nya id6er. Som firretrddare for svensl< oclling i

\rordens tistra grinsmark utg6r clen ett starlit stdd fdr
nordisk frihetsanda i ett lancl, diir dennas biirkraft ut-
satts f<ir mer pifrestande priivningar in ltanske pii
nigot annat hiil. Med stolthet hiivdar den cliiriijr siu

plats bland de hirdar, diir Norclens anda srnirles.
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