
Nu går ännu ett läsår mot sitt slut. Ettorna blir tvåor, tvåorna treor och de gamla treorna tar 

studenten. Men innan det nya läsåret tar sin början och studierna tar fart igen, en dag i 

augusti, kommer sommaren ha varit här: 

 

Den sommar vi känner genom våra minnen. Den sommar som många av oss går och längtar 

efter när skolstressen känns som allra påtagligast.  

 

På sommarlovets första dag känns det som om man har en evighet framför sig. En evighet 

då vi är befriade från alla förpliktelser som är en naturlig del av en skolgång.  

 

En unnar sig ledigheten, en annan jobbar, en tredje hälsar på släkten. En fjärde kanske gör 

dem alltihop.  

 

Vackra sommardagar glömmer vi bort skolan och framtiden för ett tag, ja till och med det 

faktum att tiden går. Det känns som om den står stilla, även om dess gång är ett obestridligt 

faktum. Det är stunder som dessa som jag känner mig ledig på riktigt. Och jag har ofta 

undrat varför detta lugn inte infunnit sig när jag behövt det som mest. 

 

För när kylan vidrör mitt hjärta 

Så känns en ogenomtränglig smärta 

Och min kropp fylls av kalla kårar 

Och mitt stoiska jag brister ut i tårar 

 

Men kylan går och värmen kommer åter 

Och bort hör jag något skönt som låter 

Det är sommarens ljuva sång 

Och naturens sköna är i mitt ögonfång   

 

Min sorg, mitt liv, mina tårar 

Väck! Och jag förstår genast alla dårar... 

Vilken känsla att bara genomleva vår tid 

För sannerligen är detta själsfrid! 

 

Men lugnet varar kort 

Jag fylls av glädje och springer bort 

Mot naturens vackra sång 

Nog ska jag aldrig glömma denna gång! 

 

Då jag såg sjön och de fina bergen 

nalkades vid himlens rand 

Och den fria färgen  

Som fick mig att tänka på drömmarnas land 



 

 

Ett krossat hjärta som enades åter 

Allt orätt mot mig jag förlåter 

Men den fagra fasaden faller 

Och mellan mig och drömvärlden består nu ett galler 

 

Ledigheten är viktig, men den får aldrig bli ett självändamål. Och sommaren är underbar, 

men skolans betydelse får inte och ska inte underskattas. Skolan är inte enbart den plats dit 

vi kommer för att lära oss, utan också den plats där vi tillsammans mognar och tar de första 

stegen ut i vuxenlivet. Skolan ger oss ett sammanhang, ett mål som fyller tillvaron med 

mening. Tyvärr är det just detta mål och denna strävan som ofta leder till den skolstress som 

så många vill bli kvitt.  
 

 

Jag har ofta undrat över framtiden och den frihet som jag får kännas vid under somrarna. Där 

och då slår det mig ibland att jag visserligen är fri, men om denna frihet, bristen på 

sammanhang, får fortsätta i en längre tid så är inte min tillvaro något annat än en intighet. 

När jag inte gör något produktivt så tillför jag heller inget till den mänsklighet som vi alla är en 

del av. Däri ligger det paradoxala i ledigheten. Jag vill göra något för oss alla. Samtidigt är 

det känslan av förpliktelse, tvånget att jag måste göra något för att på så vis berättiga min 

vistelse, som leder till stressen.  

Eller som Jerome K. Jerome uttryckte det: det är omöjligt att njuta helt av sysslolösheten om 

man inte har mycket att göra. 
 

 

En påtvingad ledighet upplevs sällan som något njutningsfullt, utan enbart som någonting 

tråkigt.  

Det är vetskapen om att vi lämnar det vi bör göra bakom oss som gör ledigheten skön och 

det är även denna typ av ledighet som vi ibland behöver. Visserligen är känslan av 

sammanhang och syfte också viktig, men hur ska man kunna njuta helt av den om man 

aldrig unnar sig själv en stund? Många saker handlar om balans och så är det även nu. Efter 

läsåret, under sommarledigheten, återställs denna balans och återgår till rimliga nivåer igen. 
 


