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

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

"På våren kretsar det mesta 
i skolan kring vitsord."

Min stress, elevens stress, 
vårstress
N i k l as  r a p o

Årstiderna är anknutna till ett starkt symbol-
språk. Medan hösten innebär en sakta över-
gång till det stilla så är våren starkt kopplat 

till (pånytt)födelse. På våren sår man fröna, på sen-
sommaren och hösten skördar man. Den metaforis-
ka kopplingen till liv och död är enkel och uppenbar 
och har som sådan också använts genom tiderna. 
Läsåret kan ju inte riktigt förstås likadant. Vi lärare 
sår ju inget på våren, snarare är det väl så att vi skör-
dar frukterna av vårt arbete. På hösten övergår inget 
i det stilla utan tvärtom.  Läsåret ligger på sätt och 
vis stick i stäv med naturen. Inte är det konstigt att 
man känner sig lite virrig såhär års; naturen säger ett 
medan arbetslivet säger ett annat. Pust, existentiell 
ångest får man väl med mindre. 

På våren kretsar det mesta i skolan kring vits-
ord. Jag jobbar i grundskolan så fokus ligger på av-
gångsvitsord i både historia och samhällslära. För 
att synliggöra lärandet har jag i alla omfattande in-
lämningsarbeten matriser som tydligt visar åt eleven 
vilka lärandemålen är och hur eleven kan utveckla 
sitt eget arbete och sitt lärande. Det mesta går gan-
ska snabbt att rätta och eleven ska ju få en tydlig bild 
av sin egen lärprocess. Perfekt!  Då jag sedan ger ut 
deras inlämningsarbeten och en matris som jag an-
vänt händer det sig nu som då att jag får frågan: ”vad 
fick ja alltså för vitsord?” – där ska man sedan försö-
ka intyga eleven om att det viktiga inte är vitsordet 
utan vad man lärt sig och vilka styrkor och svagheter 
ens arbete uppvisar. Men ja, vilket vitsord är det? – vi 
utvärderar ju både summativt och formativt. Inte är 
det konstigt att en del av eleverna känner sig lite vir-
riga såhär års; samtidigt som vi lärare påstår att det 
ena är det viktiga så lägger vi ändå den riktigt stora 
vikten på det andra. 

Jag hör till dem som tycker att våra siffervitsord 
är ändamålsenliga och att vi också i fortsättningen 
ska använda oss av dem. Huvudsaken är att vi alltid 
öppnar för eleven vad vitsordet egentligen betyder. 
Men behövs verkligen siffervitsord för allt som elev-

en gör i skolan och kan vi faktiskt bedöma allt? Med 
fasa tänker jag på mötet i maj då vi klassförestånda-
re ska bedöma våra elevers uppförande och sedan 
diskutera igenom en hel årskurs uppförandevitsord 
med alla kf:ar närvarande. Jag förutspår många ut-
dragna diskussioner i stil med ”hur kan Dismas ha 
samma vitsord som Gestas, han ångrade ju sig i alla 
fall den där gången då de tog för många mandariner 
till efterrätt?” 

Och slutligen, nu gäller det att anteckna. Innan 
nästa nummer av Kleio faller in genom ditt brevin-
kast har du möjligheten att delta i en mängd intres-
santa tillställningar. Föreningens sommarkurs ord-
nas 4 juni i Kallion lukio. Temat är lagkunskap. Missa 
inte heller Talous tutuksi-utbildningarn i september 
i Tammerfors, Jyväskylä och Helsingfors. Pricka ock-
så redan nu in 4–6 oktober i din kalender. Då ordnas 
de svenska historiedagarna i Helsingfors. FLSH kom-
mer dessutom att närvara i Björneborg på SuomiAre-
ena och ge historieundervisningen synlighet.▪ 


