
Halvfärdigt eller keskeneräinen? 

Har du någon gång stannat, alltså på riktigt stannat mitt i vardagen och funderat på vad din 

inställning till livet är? Hur ser du på saker och händelser runt omkring dig? Är livet halvfärdigt eller 

bara keskeneräinen? Är himmelen halvmulen eller halvklar? Så många nyanser i ord, så många olika 

synvinklar. Hur vi ser på livet beror så mycket på hurdana resurser vi råkar ha just då. Livet ger oss 

utmaningar och svårigheter men också stunder av glädje och lycka. Och faktiskt oftast – en härlig 

blandning av allt detta.  

De stramare ekonomiska tiderna sätter allt större press på alla som arbetar inom högskolevärlden. 

Viljan att göra sitt arbete bra och skapa nytt är stor men samtidigt räcker inte timmarna i dygnet till. 

Vardagsstressen knäcker oss. Många går in i väggen och känner sig helt otillräckliga. Då hoppas man 

att man kunde ha en positiv inställning till livet, att man kunde se det positiva och inte bara stress 

och jäkt. 

Det här är vår vardag: nedskärningar av resurser. Om man får behålla sitt jobb måste man minsann 

arbeta dubbelt så mycket.  Hur orkar man? Man kan bara ändra sin egen attityd. Börja se saker som 

halvfärdiga i stället för keskeneräinen, börja ha en det-fixar-sig-attityd, fokusera på det positiva och 

på det som ger dig krafter och inte på det som sätter käppar i hjulet, eller på det som skapar en 

negativ atmosfär. 

Jag har under hösten fått vara med och lyssna till bra presentationer i Finlandia-huset, sett och hört 

hur entusiastiska och inspirerande och inspirerade svensklärare det finns. I augusti fick jag vara med 

och organisera tillsammans med andra medlemmar i Hoppetgruppen ett höstseminarium i Vasa och 

träffade många svensklärare, som verkligen trivs med sitt arbete. Jag känner att 

svenskundervisningen i Finland är i goda händer bara vi får de resurser som vi behöver för att orka i 

vårt arbete. 

Jag har nu fått vara med i Hoppetgruppen i fyra år och lämnar gruppen och ger utrymme åt nya 

medlemmar. Det har varit fantastiska år. Jag har fått vara med i mycket, lärt mig känna en massa 

intressanta människor, fått vänner, skapat nya kontakter – listan är lång. Mycket har hänt under de 

här 4 åren, både i arbetslivet och i privatlivet. Det är dags att ge plats åt nya, ivriga kollegor men 

samtidigt känner jag mig lite vemodig också. Jag önskar en framgångsrik arbetsperiod till de nya 

Hoppetmedlemmarna och hela gruppen och tackar alla för ett gott samarbete. I Vårträffen 2017 

kommer jag bara att vara med och njuta.  

Nu avslutar jag texten och ger ett inredningstips! Fundera på något bra citat eller en aforism, kanske 

något du själv hittat på, något tankevärt, rama in texten och ha på väggen i ditt arbetsrum.  

”Omfamna saker du brinner passionerat för! 

Låt inte vardagens galenskap knäcka dig – embrace the madness – omfamna galenskapen! ” 

Anne Wähä, Vasa yrkeshögskola 

 

 


