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

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

Mållinjen hägrar. Igen.
N i k l as  r a p o

Nu börjar det på allvar kännas som om hela 
coronapärsen börjar vara på slutrakan. I 
skrivande stund sitter jag faktiskt och gläds 

åt att man just idag har fattat beslut om att alla 
i Borgå ska övergå till närundervisning från och 
med nästa vecka! En bättre höst och ett bättre nästa 
läsår känns inte helt utopistiskt, och det känns som 
om man kan börja blicka framåt och göra konkreta 
planer. Nu gäller det bara att hålla tummarna för att 
den så kallade ”hybridmodellen” där en del elever 
är på distans och andra i närundervisning verkligen 
blir den sista fasen för skolorna i allt detta. 

Begreppet hybrid är ju främst bekant från biologin 
där den används för att beskriva ex. blandningar av 
olika arter. Begreppet har senare också adopterats 
av allehanda tänkare inom postkolonial teori och 
bland andra Homi Bhabha har visat hur nya identi-
teter skapas som en blandning av...– nå, han är litet 
krånglig att läsa så vi lämnar honom. Men hybrider 
utanför biologin är alltså inget nytt. Också skolan 
kan också numera som känt skriva ner en hybridmo-
dell i sin verktygslåda.

Och visst är ju det där ”hybrid” ett snärtigt 
begrepp. Om regeringen får ha sin hybridstrate-
gi i coronabekämpningen, arméer får ha sin hy-
bridkrigsföring och bilindustrin sina hybridbilar 
är det väl bara rättvist att också skolvärlden får sin 
hybridmodell.

Till skillnad från blended learning som innebär att 
en del av växelverkan sker virtuellt så betyder hybrid 
learning att undervisningen sker simultant i exem-
pelvis klassrum och virtuellt. Men hybridmodel-
lens fokus är inte på undervisning utan på skolans 
vardag. De elever som är i närundervisning är ju i 
närundervisning (visserligen med inslag av blended 
learning) och de som studerar på distans studerar på 
distans – så där är ju allting som förr: antingen eller. 

Hybridmodellen skapar egentligen en ny typ av 
skoldag där undervisningen samtidigt blir knuten 
till och fri från rumsliga begräsningar och där socia-
la kontakter mellan elever minimeras. Det besvärliga 
med modellen är att skolan ju som känt är mycket 

mer än enbart den inlärning och undervisning som 
sker. Vilka sociala följder hybridmodellen och hela 
coronaperioden har för ungdomarna (och samhäl-
let) på sikt får den som lever se. Nu har vi levt över 
ett år med någon form av undantagsförhållanden. 
Och skolvardagen idag känns faktiskt som en skugga 
av sitt forna jag. Alldeles för många elever som tidi-
gare gärna deltog aktivt i undervisningen sitter nu 
antingen tysta med munkavle eller försöker nu som 
då mumla fram något trots att stämningen i många 
klasser är oroväckande apatisk.

FLSH och Svenska litteratursällskapet har faktiskt 
med stark framtidstro dammat av det tidigare inpla-
nerade lärarseminariet om kulturanalys i skolan. 
Och om temat var aktuellt före pandemin så har väl 
undantagsförhållandena gjort oss ännu mer upp-
märksamma på frågor om hur skolans vardag speg-
lar komplexa processer i det omgivande samhället 
och hur samhället påverkas av skolans vardag. Under 
föreläsningar och workshops diskuteras hur skolans 
vardag formas av mångfasetterade möten  prägla-
de av  exempelvis  etnicitet, klass  och  skillnaderna 
mellan det urbana och rurala.  Seminariet blir alltså 
väldigt intressant! Och det bästa: seminariet ordnas 
samtidigt som bokmässan i Helsingfors så du har 
dubbla orsaker till att ta dig till huvudstaden 29–30 
oktober 2021. ▪


