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

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

Det okända bekanta
N i k l as  r a p o

Så var vi där igen. Sommaren har ”vari o fari” 
och det nya läsåret med allt vad det innebär har 
dragit igång. Skolan är sig lik och för mig har 

läsåret startat som alla andra hittills; hundra elever 
gick ut, hundra kom in och hundra böt korridor. En 
kollega pensionerades och några sökte sig till nya ut-
maningar – som det heter då man är trött på det man 
gör och byter till ett bättre avlönat jobb. Läromedlen 
är desamma och sakinnehållet oförändrat. Skolans 
strukturella orättvisa i usk:n kvarstår. 

Inspirerad av Pierre Bourdieu och en drös mik-
rohistoriker har jag inlett läsåret med att bekanta 
mig med diverse kolumner, rapporter och enkäter 
om skolan. Ska man tro på Bourdieu så har nämli-
gen människans tolkning av sin vardag nog ett värde 
men man kan inte utgå ifrån att vi har full kunskap 
om helheten och att vårt agerande och våra tankar 
är fullt transparenta för oss. Det här med aktör och 
struktur är ju som känt krångligt. Visst är det ju så att 
vår tolkning av det som sker i vardagen ofta baserar 
sig på våra egna erfarenheter och referenser. Vi ser 
sällan oss själva i den stora bilden om vi inte aktivt 
försöker göra det.

Utmaningen för mig visade sig vara att försöka få 
min egen vardag att platsa in i alla de beskrivning-
ar som går att läsa på olika håll. Det finns nämligen 
ganska mycket strunt att hitta i enkäter, kolumner, 
insändare och debattartiklar. Ibland stöter man ändå 
på något som får en att fundera. Som ett exempel: 
NCU (aka Karvi) offentliggjorde nyligen rapporten 
”Jämställdhet som realitet och praxis”. I den behand-
las bakgrunden till de skillnader i lärresultat som 
konstaterats inom och mellan könen i den grund-
läggande utbildningen.  Enligt rapporten visar forsk-
ning om fostran och utbildning ”att det finländska 
utbildningssystemet producerar, upprätthåller och 
reproducerar könsbundna handlingsutrymmen och 
strukturer”. Just så, det låter ju illa, tänker jag. Lyck-
ligtvis är jag en del av lösningen inte en del av pro-
blemet. Tror jag. Rapportens skribenter menar ändå 
att alla inom utbildningen ”bör identifiera hur den 
egna verksamheten med eleverna upprätthåller och 

stärker olika normer och skillnader.” Och det är här 
jag stöter på problem. Jag går alltså tydligen omkring 
och stärker och upprätthåller olika normer och skill-
nader och det vill jag ju verkligen inte göra. Tyvärr 
kunde rapporten vara mera konkret. Nu är det upp 
till mig att fundera ut vad det är jag gör. 

Lyckligtvis verkar jag få draghjälp av FLHS och 
SLS.  Drygt ett år sedan började vi skissa upp ett se-
minarium med arbetsrubriken Kulturanalys i sko-
lan. Av förekommen anledning gick det som det 
gått med mycket annat sedan vårvintern 2020. Nu 
blir det ändå äntligen av. Visst blir det litet mindre 
än tänkt, men kvaliteten är hög och vi får äntligen 
möjligheten till att återse kolleger i en stimulerande 
miljö. Temat är oförändrat och går under rubriken 
”Kulturanalys i skolan. Perspektiv och verktyg”. För att 
trygga allas säkerhet är deltagarantalet begränsat till 
25. Det är alltså först vid kvarn som gäller. Anmäl dig 
så snabbt som möjligt men senast 11 oktober 2021. 
Noggrannare program och anmälan hittar du på 
hyol.fi/se/flhs-r.f/utbildning/ ▪

"Lyckligtvis är jag en del 
av lösningen inte en del 
av problemet. Tror jag."


