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

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

"Termen vardagspussel 
får en helt ny dimension." 

Vill du pussla?
N i k l as  r a p o

I Albert Camus Pesten avspärras staden Oran på 
grund av en pestsmitta. Invånarna tvingas ”göra 
det bästa av situationen” vilket enligt Camus 

innebär att upphöja mänsklig solidaritet över in-
dividen och att tillsammans kämpa för gemensam 
sak. Pesten är egentligen en allegori för nazisternas 
ockupation av Frankrike och parallellen till dagens 
Coronafinland kan tyckas långsökt. Vissa berörings-
punkter finns ändå. Vi anpassar vår vardag för att 
våra nära och kära och folk som vi aldrig har träffat 
ska vara tryggare. Den enskilda individens behov ger 
vika för större ting. Situationen är speciell och den 
utvecklas långsamt. För många sker faktiskt ingen 
drastisk förändring alls. Undantagstillståndet nor-
maliseras och man finner sig i det nya läget men ter-
men vardagspussel får en helt ny dimension.

Jag lever tillsammans med min fru och våra två 
pojkar som är 4 respektive 2 år gamla. I mitten av 
mars slängdes vi liksom många andra in i en helt ny 
vardag. Visst var det utmanande i början, men man 
anpassade sig ganska snabbt. Att anpassa sig betyder 
dock inte att det blir lätt, det betyder bara att man 
vänjer sig och lyckas hitta någorlunda fungerande 
vardagslösningar. Det betyder att man ger avkall på 
de krav man ställer på sig själv och sitt arbete och gör 
en medioker insats för att man helt enkelt inte hin-
ner med något annat. 

Vi jobbar vid köksbordet. Nu som då går ena till 
ett lugnare utrymme för att ha Teamsmöte med en 
klass. Från pojkarnas rum hörs vrålande dinosau-
rier – det tycks vara köttätare mot resten. Minsting-
en kommer till köksbordet med en skolväska fylld 
med småbilar. Han börjar rada upp den på bordet. 
De parkerar. Han tittar noggrant på varje bil som han 
kör till sin egna plats. Parkeringsplatsen närmar sig 
pappershögen intill datorn. Snart försöker han köra 
på tangentbordet. Det får ta slut: ”kan du hitta på nå-
got annat?” frågar man. Visst kan han det. Han går 
in till storebrors rum och senare får man bryta upp 
ett slagsmål. Just så. Tillbaka till Teams. Var blev jag? 

”Vill ni pussla?” – så köper ens genialiska fru en 
knapp timme med hyfsat lugn. Oj, klockan är ganska 
mycket, någon ska ut med barnen. Vem hinner? Ing-

en, men någon måste. Dagens effektivaste stund är 
då den ena tar ut barnen och den andra blir inne och 
utvärderar, planerar, lagar mat, undervisar, svarar på 
meddelanden etc. Sedan kommer slurven in igen. 
Lunch äts i trevligt sällskap men pausen kan knap-
past kallas avkopplande. Lite som på skolan faktiskt. 
Efter maten börjar man från noll igen. Man försöker 
hitta på passlig sysselsättning som upprätthåller 
ett tillräckligt lugn för att det ska gå att jobba fram 
till mellanmålet. Sedan ska barnen ut igen annars 
tappar någon– i värsta fall alla – i huset förståndet.  
Arbetsdagen tar slut efter middagen och återupptas 
igen på kvällen då barnen lagt sig. 

Eftersom all social interaktion minimerats har 
skolan i och med distansarbetet egentligen reduce-
rats till undervisning. Nu glömmer man lätt bort hur 
komplicerad vardagen i skolan egentligen är. FLSH 
och Svenska litteratursällskapet har planerat ett lä-
rarseminarium som går av stapeln i slutet av okto-
ber. Temat är kulturanalys i skolan. Utgångpunkten 
är att skolans vardag speglar komplexa processer i 
det omgivande samhället och att samhället påverkas 
av skolans vardag. Under föreläsningar diskuteras 
hur skolans vardag formas av mångfasetterade mö-
ten präglade av exempelvis etnicitet, klass och skill-
naderna mellan det urbana och rurala. Kolla redan 
nu att du har ledigt de sista vardagarna i oktober. ▪


