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

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

More is more bara i skidspår 
N i k l as  r a p o

I skrivande stund har jag min första skidtur för 
säsongen bakom mig – 9 dagar tidigare än i fjol, 
22 dagar tidigare än året innan det. Jag för väl-

digt noggrann bok över hur mycket jag skidar. Må-
let är samma som tidigare år: det ska skidas 1000 
kilometer, allt annat är en besvikelse. Skidning är 
den enda idrottsgrenen som jag utövar där jag inte 
i första hand strävar efter att göra någonting bättre. 
Det är bara kvantitet som gäller. För att låna Yngwie 
Malmsteen: ”people kept on telling me to slow down […] 
´you know less is more!´ And I always say, how can that 
be, how can less be more? It´s impossible. More is more”. 
Till skillnad från Malmsteen ställer jag dock inga 
krav på finess eller utveckling av teknik. Visst kan jag 
ibland följa med tiden. Men snabbheten är sekundär, 
också då handlar det enbart om att hinna skida mera 
på kortare tid. Kilometrarna styr. 

För mig är skidningen det bästa med vintern. 
Och ju mer jag tänker på det så är min inställning 
till skidning den samma som man har till utbildning 
och skola om man inte jobbar i klassrummet, ”på 
verkstadsgolvet” som det utslitna uttrycket lyder. 

Birgit Schaffar menar att vi ”urvattnar vad kuns-
kap är och vilka färdigheter och insikter skolan borde 
förmedla till den minsta mätbara nämnare” (Ny Tid 
11.11.2022). I stället för att fokusera på enkelt kvan-
tifierbara data och mäta framgång borde vi ställa 
oss grundläggande frågor om vad vi vill med skolan. 
Och vidare, menar Schaffar, borde vi fråga oss vem 
det är som vill att skolan ska vara på ett visst sätt och 
varför? En mycket viktig diskussion som borde fö-
ras, och som också förs, på kollegial nivå i skolorna 
men som också behöver föras på ett bredare plan. 
Riksdagsvalen närmar sig och FLHS kommer att vara 
aktiv i att försöka styra diskussionen på rätt spår. Vi 
vill se till att också ämnen där kunskapen inte alltid 
är enkelt mätbar och kvantifierbar också värdesätts. 
Utan koll på kultur, historia eller det omkringliggan-
de samhället gör du knappast något med det enkelt 
mätbara och kvantifierbara heller. Utbildning och 
bildning ska inte vara lika enkelspårigt som mitt för-

hållande till skidning. Nu då jag tänker på det, vem 
har sagt att det viktigaste är att skida 1000 km? Är 
det inte lika viktigt att njuta av naturen, träffa andra 
människor i spåret och göra något som man mår bra 
av?   

FLHS har en aktiv höst bakom sig och en lika aktiv 
vår och sommar framför sig. Jag hoppas du noterar 
att vi planerar en resa till Sverige för alla medlem-
mar för att uppmärksamma att det är 500 år sedan 
Vasaätten kom till makten och 700 år sedan freden i 
Nöteborg. Men framför allt ordnas resan för att träffa 
kolleger från både Finland och Sverige.  Enligt det 
preliminära programmet startar vi den 7 juni med 
buss från Helsingfors till Åbo slott. Efter en guidning 
tar vi färjan över till Stockholm. I Sverige besöker vi 
förutom platser i och utanför Stockholm också Väs-
terås och Uppsala. Hemma är vi söndagen 11 juni. 
Följ föreningens hemsida och Facebook-sida för att 
hålla dig a jour.  ▪

"Det är bara kvantitet 
som gäller."


