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”
Innehåll
Skolorna har olika syn på skärmar 4
Många föräldrar är oroliga över att barnen 
tillbringar för mycket tid vid sina skärmar, vi-
sar den senaste föräldraenkäten Föräldraba-
rometern. Men är det skolans roll att begrän-
sa skärmtiden?

Eva Frantz och Hannah Norrena 16
Radioprofilerna är aktuella med en ny rela-
tionspodd på Svenska Yle. Men hur öppen 
kan man vara i offentligheten om man är för-
älder till skolbarn?  

Ur en vuxen människas skärmdagbok 10
”Jag tjatar jämt och ständigt om att jag hatar 
Facebook och ska sluta snart. Än har det in-
te skett. Särskilt svåra är morgnar och kväl-
lar då jag är trött, och sedan känner jag mig 
smutsig och svag efteråt. Nattsömnen blir 
orolig efter kvällens stirrande.”

Plockat 14
Kampanjen Läsrörelsen utmanar alla att främ-
ja läsning och läskunnighet. – Läskunnighe-
ten är i samma mån som naturvetenskaplig 
kompetens en faktor för internationell konkur-
renskraft, säger författaren Juha Itkonen.

Kolumn: Lasse Grönroos 20
”Jag har talat om den här saken förut och fått 
mycket feedback. Råden har varit att modigt 
engagera sig för barnens skull, men många 
har känt igen sig själv i mina fobier.”

Skolkontakt möjliggör utbyte 22
– En jätteviktig del av projektet är att elever 
från olika delar av Svenskfinland får möjlig-
het att bekanta sig med varandra, säger Hei-
di Lithén, planerare vid Hem och Skola.

Fråga juristen 24
Olycka på skolvägen

Recept 21
Len rödbetssoppa

Fem frågor 32
Hem- och Skola-föreningen vid Kyrkfjärdens 
skola i Ingå har i tio års tid firat Sagornas 
natt. Idén föddes då Förbundet Hem och 
Skola efterlyste projekt som stöder barns läs-
ning.

 ■Finland är föreningarnas förlovade land och Svenskfinland, 
ja, vi har sannerligen mer än vår beskärda del av föreningar. 
Föreningsliv och körsång är nyckeln till ett långt och lyckligt 
liv, heter det ju. Alla föreningar har sin början, och somliga 
föreningar har även ett slut. Hem och Skola har dock inte ett 
slut, men nog en aktningsvärd ålder. 

I dag är Hem och Skola ett enormt starkt varumärke, för 
att ta till marknadsföringsjargong. Hem och Skola är ett för-
bund som har berört flera generationer av barn och som 
känns igen av så gott som alla finlandssvenskar, och jag tror 
att det är ett positivt igenkännande. Det är inte en dåligt pre-
station, och den är ett resultat av det arbete som tiotusentals 
finländare har gjort för sina barn, sina föräldrar och sina sko-
lor. Nästa år fyller vi 50 år, och det skall firas. 

Hem och Skola är en förening som per definition ständigt 
förnyar sig – varje år kommer det nya förstaklassare och dag-
hemsfamiljer in i rullorna. Men vi har också förnyat oss på 
många andra sätt under årens lopp. Alla de föräldrar och barn 
som har deltagit har tillfört mycket till vår organisation. De, 
ni, har tillfört mycket till hela Svenskfinland. I alla de hundra-
tals lokalföreningar vi har sitter man dessa dagar och planerar 
årets verksamhet. Idéer kläcks och nya initiativ tas. I takt med 
att världen och arbetslivet förändras ändras också behovet av 
samverkan och interaktion med skolan. Det handlar inte me-
ra om att bara koordinera bakturer för mockarutor. Det kan 
också vara fråga om att till exempel möjliggöra en tätare kon-
takt mellan hem och skola och ta hänsyn till att föräldramö-
ten klockan 18.30 kanske inte passar alla.

 ■ I Lyceiparkens skola i Borgå har man hörsammat det här 
och ska nu införa distansarbetsmöjligheter för föräldrar i mat-
salen. Men det finns också sådana föreningar som tycker att 
man kanske har fallit in i gamla gängor och inte hittar den 
där nya roliga grejen som skulle sätta sprutt på elever, föräld-
rar och lärare. 

De föreningarna kanske inte nås av de goda idéerna, och 
upplever att deras eget förråd av idéer har sinat. Vi vill nu 
hjälpa till att sprida de goda idéer som ni har, fantastiska idé-
er skall man dela med sig av. Det ska inte gå för dem som det 
har gått för vårt lands mest stolta innovation, torkskåpet, som 
än i dag bara är få kök förunnat. Om crowdsourcing funge-
rar ute i startup-världen fungerar den säkert också inom Hem 
och Skola. 

 ■ I det här numret ber vi er därför dela med er av era bästa 
föreningsidéer så att alla barn, föräldrar 
och lärare ska kunna ta del av dem. Vi 
vill skapa en idébank som tar Hem och 
Skola 50 år framåt i tiden. Vi kommer 
under nästa år att varje vecka publice-
ra en av dessa idéer, och hoppas på att 
de faller i god och fruktbar jord hos 
våra medlemsföreningar. Näs-
ta år vid den här tiden är det 
kanske inte bara Lyceipar-
kens matsal som har dis-
tansarbetande föräld-
ragäster, utan även 
många andra runt 
omkring i Svenskfin-
land. Med nya idéer 
kommer gladare barn, 
ivriga föräldrar och 
inspirerade lärare – 
låter  som en win-win-
situation! 

Nu kläcker vi framtidens idéer

Ledare I det här numret

Med nya idéer kommer gladare barn, ivriga föräldrar  
och inspirerade lärare – låter  som en win-win-situation! 

Ta kontroll 
över tiden

 ■Det här numret av tidningen 
handlar till stor del om skärmar och 
skärmtid. Orsaken är att det i under-
sökningen Föräldrabarometern visa-
de sig att många föräldrar är oroliga 
över barnens och de ungas skärman-
vändning. Det finns de som oppone-
rar sig mot begreppet skärmtid, och 
påpekar att man kan göra många oli-
ka saker med en mobiltelefon, läs-
platta eller dator. Och det är sant, 
men så länge vi har tid som inte till-
bringas framför en skärm till skillnad 
från tid som tillbringas framför en, 
behöver vi ord för att kunna diskute-
ra fenomenet.

Det är förståeligt att vi föräldrar 
är oroliga över hur mycket tid bar-
nen hänger över olika skärmar och 
vad det har för konsekvenser. Det ska 
vi vara. Samtidigt ska vi passa på att 
se oss själva i spegeln, det räcker inte 
med att förmana eller begränsa bar-
nens användning. 

Efter den senaste uppdateringen 
av operativsystemet i Apple-telefoner 
är det lätt att följa med sin egen och 
barnens skärmtid, och för andra tele-
foner finns det appar som gör samma 
sak, till exempel Quality Time. Ut-
vecklingen av dem visar att vi är på 
väg mot en större medvetenhet, och 
kanske kan vi i framtiden på ett för-
nuftigt sätt lära oss använda skärmar-
na så att vi får ut det bästa av dem. 
Man kan ju hoppas. För vi behöver 
fortfarande förmågan till djup kon-
centration, djupläsning, reflektion, 
återhämtning, och vi behöver fortfa-
rande kunna ha riktigt riktigt tråkigt 
då och då. 
Malin Wikström
redaktör 
redaktor@hemochskola.fi

Anders Adlercreutz
ordförande för Hem och Skola
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tema

Läraren Monica Johansson i Övernäs skola i 
Mariehamn har just avslutat en lektion i fin-
ska för en grupp niondeklassare. Nu väntar 
en rast utan mobiltelefon. En enkel handupp-
räckning i den här elevgruppen ger ett klart 
svar – ingen tycker att det är ett bra beslut.

– Hur ska vi veta vad klockan är? Jag brukar 
skriva in läxan i min kalender på mobilen. Hur 
ska det gå nu? Ska vi ut och leka med kottar? 
undrar några av dem.

Ett motiv till beslutet var att det blir mer 
umgänge, mer prat på riktigt på rasterna.

– Nähä, säger några killar. Det blir mer här-
jande istället.

Monica Johansson säger att det system som 
skolan hittills haft – att mobilerna läggs i en 
låda i klassrummet inför varje lektion och att 
de får användas under rasterna – fungerat bra.

– Men eftersom bildningsnämnden bestämt 
att vi ska testa att ha en helt mobilfri skola ska 
vi göra det. Jag är inte säker på att förbud är 
den bästa metoden, men nu får vi se hur det 
fungerar, säger hon.

Ovant
Cajsa Kronström och Kimberly Daniels-
son är ordförande respektive medlem i sko-
lans elevråd. 

– Det känns ovant att vara utan mobiler 
men det ska bli intressant att se hur det blir. 
I elevrådet har åsikterna varit delade. En del 
tycker att det är bra om vi blir mer sociala. An-
dra tycker att vi umgås och pratar med varan-
dra ändå fastän vi samtidigt kollar våra telefo-
ner. För elever som känner sig ensamma i sko-

lan kan det vara negativt, för dem är mobilen 
extra viktig, säger de.

Elevrådet ska nu fundera på vad de vill göra 
på rasterna för att ”glömma” mobilerna.

– Det är inte så lätt att hitta på något som 
passar alla, men kanske olika sällskapsspel. Vi 
har sedan tidigare bordtennis och det är po-
pulärt.

Säkert system behövs
Skolans rektor Anders Eriksson hoppas att 
testperioden ger nya perspektiv och svar på en 
del frågor. Märks förändringar och i så fall vil-
ka? Umgås eleverna mer och på ett annat sätt?

– En del elever väljer säkert att lämna sina 
mobiler hemma. Andra tar dem med till sko-
lan och då måste vi ha ett fungerande system 
för hur de ska förvaras på ett säkert sätt och 
se till att ingen tar fel telefon efter skoldagen. 

Han säger att skolans uppgift är att verk-
ställa det beslut som bildningsnämnden fattat. 

– Det som kan undvikas är ljud- och film-
upptagningar, som tagits på rasterna och lagts 
ut på sociala medier och som en del elever har 
upplevt som kränkande.

Mer konsekvent
Maria Pettersson är ordförande i Hem- och 
Skolaföreningen vid Strandnäs skola, en av sta-
dens grundskolor med årskurserna 1 till 9. En-
ligt skolans policy har eleverna i årskurserna 1 
till 5 fått ha mobilen med, men den har förva-
rats på ljudlöst läge i väskan under skoldagen 
och inte heller använts under rasterna. Men 
efter skoldagens slut har de kunnat kontak-

ta sina föräldrar, vilket känts som en trygghet 
för båda parter.

I årskurserna 6 till 9 har eleverna fått använ-
da mobilerna på rasterna. I matsalen har mo-
bilförbud rått.

– Det har varit ett bra system som styrel-
sen understöder i stället för ett förbud. Vi an-
ser dock att hanteringen i årskurserna 6 till 9 
kunde blir mer konsekvent, att alla lärare föl-
jer samma regler och att det finns ett mobil-
hotell i alla klassrum där telefonerna kan läm-
nas under lektionerna. Där tycks det ha hal-
tat lite, säger Maria Pettersson och fortsätter:

– Styrelsen anser inte att ett förbud är det 
mest effektiva i vår tid när digitaliseringen är 
en så självklar del av våra liv. Däremot kunde 
man fokusera mer på att diskutera angelägna 
frågor som nätetikett – vad är okej och vad är 
inte okej på sociala medier?

Fördelar överväger
Henrik Boström, tidigare gymnastiklärare 
vid Övernäs skola och ordförande i bildnings-
nämnden, talar för ett förbud och ser många 
fördelar med det. Han säger att eleverna kan 
koncentrera sig bättre på skolarbetet om de in-
te hela tiden har ett öga på sin telefon.

– De kan umgås mer med varandra på ras-
terna i stället för att sitta med näsan i varsin 
skärm. Det finns heller inga pedagogiska skäl 
till att tillåta mobiler i skolan. De datorer som 
skolan har räcker till för undervisningen och 
fler ska köpas enligt vår treårsplan, säger han.

Text och foto: Helena Forsgård

Hem- och Skolaförening tveksam till 

mobilfritt i skolan
Skolvardagen efter årets höstlov började med en stor förändring i 
grundskolorna i Mariehamn – inga mobiltelefoner tillåts under skoldagen. 
Åsikterna om beslutet är delade.

FAKTA
Bildningsnämnden i Mariehamn beslöt i vå-
ras att införa mobilförbud på prov från 
höstlovet i år till sportlovet nästa år i stadens 
grundskolor. 
Nämnden efterlyste samtidigt förslag från 
elevråden på attraktiva rastaktiviteter som 
kunde införas. 
I skolkansliets beredning av ärendet 
hördes rektorer, lärare, elevråd, kuratorer, psy-
kologer och Hem- och Skolaföreningar.
Beslutet är en följd av en motion om mo
bilfri skola som lämnades in till stadsfull-
mäktige med ledamoten Igge Holmberg (S) 
som första undertecknare. 
Hittills har det varit upp till varje skola att 
reglera mobilanvändningen i sina ordnings-
regler.
Efter sportlovet ska en extern utvärdering 
av mobilförbudet göras och på basis av den 
besluter bildningsnämnden om förbudet för-
längs eller avslutas.

Läraren Monica Johansson säger att det system som skolan tillämpat hittills har fungerat 
bra – att eleverna lägger ifrån sig sina mobiler i en låda i klassrummet före varje lektion.

– Just nu verkar de flesta elever vara negativa till mobilförbudet i skolan. Men vi i elevrådet ska komma med förslag till nya rastaktiviteter,  
säger Kimberly Danielsson och rådets ordförande Cajsa Kronström.

– Mobiltelefonerna har förvisso använts frekvent på rasterna men så är det ju överallt i 
samhället i dag. Vi umgås mycket via telefonerna, säger rektor Anders Eriksson.
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Många föräldrar är oroliga över att barnen till-
bringar för mycket tid vid sina skärmar, vi-
sar den senaste Föräldrabarometern. Eftersom 
barnen tillbringar så mycket tid på skärmen 
på fritiden, borde mobilanvändningen i sko-
lan begränsas, menar en del föräldrar som del-
tog i barometern.

‒ Ibland upplever jag kanske att föräldrar 
vill förbjuda skärmtid i skolan bara för att de 
inte ska behöva bråka om det hemma, säger 
Nicke Wulff, rektor i Cygnaeus skola i Åbo.

Cygnaeus skola har precis låtit göra en en-
kät bland skolans föräldrar om mobilanvänd-
ningen i skolan.

‒ Ungefär hälften av våra föräldrar tycker 
att telefonerna ska vara helt förbjudna under 
skoltid, och den andra hälften vill tillåta det i 
någon utsträckning, säger Wulff. 

Enkäten gjordes i form av ett enkelt fråge-
formulär på webben.

‒ Jag upplever att det är svårt att få föräld-
rar att engagera sig, åtminstone när allt funkar. 
Stora massmöten på skolan lockar inte, det har 
vi testat. Vill vi höra föräldrarnas åsikter mås-
te vi istället erbjuda den här typen av engage-
mang där tröskeln att delta är låg, säger Wulff.

Nu ska skolans ledningsgrupp, lärarna och 
elevrådet diskutera resultaten. 

‒ Sedan får vi se om det blir några ändringar. 
Det kan hända att vi testar en telefonfri peri-
od, men jag tycker att jag också måste lyssna på 
eleverna. Jag upplever att vi inte kan förbjuda 
telefonerna enbart för att föräldrarna vill det.

Som reglerna ser ut just nu i Cygnaeus sko-
la är det förbjudet att använda mobiltelefoner 
inomhus och på lektioner, förutom med lära-
rens tillstånd. Varannan vecka får årskurserna 
4 till 6 använda telefonerna på rasten. Varan-
nan vecka är det mobilfritt.

‒ Det var elevrådet som föreslog den här 
modellen och det har fungerat helt okej, säger 

Wulff. Villkoret var att vi lärare inte ska behö-
va agera telefonpolis, utan att det är en över-
enskommelse eleverna emellan som de själva 
övervakar.

Tappar fokus
I Söderkulla skola i Sibbo har man beslutat 
att elevernas mobiltelefoner ska vara anting-
en i flygplansläge eller helt avstängda under 
skoltid.

‒ Vi brukar ta upp frågan om mobilanvänd-
ning med föräldrarna på höstens första för-
äldramöte. Vi berättar vilken skolans rekom-
mendation är och kommer överens med för-
äldrarna om spelreglerna, berättar rektor Jo-
han Öhberg.

Både elever och föräldrar har rätt att utta-
la sig om skolans regler, och ibland blir det 
diskussion om varför det ska vara så här, sä-
ger han. 

‒ Samtidigt inser föräldrarna att eleverna 
tappar fokus så fort telefonerna åker fram. Jag 
tycker inte att vi har haft några svårigheter med 
att hitta lösningar som både föräldrar och elev-
er kan gå med på. 

Spelrasten avskaffades
I Mattlidens skola i Esbo måste mobiltelefo-
nen stanna i väskan, både under lektionerna 
och under rasterna i årskurserna 1 till 6, säger 
rektor Laila Andersson.

‒ Vi hade tidigare en spelrast för sjätteklas-
sarna, men plockade bort den efter att föräld-
rarna önskat det. Särskilt i de lägre årskurser-
na har föräldrarna varit aktiva i den här frå-
gan, och föräldraföreningen tog upp mobil-
frågan till diskussion.

I årskurserna 7 till 9 är principen den att te-
lefonerna inte används på lektionerna, förut-
om i pedagogiskt syfte, men rastanvändning-
en begränsas inte.

Enligt Andersson förstår eleverna att det är 
viktigt att telefonen används på ett klokt sätt. 

‒ Jag tycker att mobilerna har börjat hit-
ta sin plats i skolan. Det var mer diskussion 
om det förr, åtminstone i vår skola. Elever-
na är villiga att lämna ifrån sig telefonerna när 
det behövs, och lärarna har också hittat sätt 
att använda dem. Det är ett hjälpmedel bland 
många andra.

Efterlyser strängare regler
Enligt Kaj Holmbäck, rektor för Donnerska 
skolan i Karleby är mobilberoende ändå ett 
problem.

‒ Vi diskuterar mobilanvändning med våra 
elever, de är medvetna om att telefonerna stör 
skolarbetet, men förmår inte sätta bort dem.

Tanken är att telefonerna samlas in i början 
av varje lektion, förutom när de behövs i un-
dervisningen, men det lyckas inte alltid.

‒ Det är ett tag sedan vi gick in för den här 
praxisen, och vi borde kanske ta tag i den igen. 
Samtidigt kan vi inte tvinga eleverna att ge 
ifrån sina telefoner, utan det måste ske i sam-
förstånd, säger Holmbäck.

I Donnerska skolan har man också diskute-
rat mobiltelefonerna på föräldramöten. 

‒ Majoriteten av föräldrarna är av den åsik-
ten att telefonerna inte ska få störa elevernas 
lärande. Ibland kommer det kommentarer att 
vi ska bannlysa mobiltelefonerna och beslag-
ta dem, med det kan vi inte göra så där bara.

Holmbäck efterlyser en juridik som möjlig-
gör större restriktioner.

‒ Situationen är inte hållbar som den är. Där 
upplever jag att lärare och föräldrar är på sam-
ma linje. Ständiga avbrott när mobilen darrar 
eller blinkar till under lektionerna, det fun-
kar inte.

Text och foto: Pamela Friström

Varierande praxis
för mobilanvändning i skolan
En del skolor har nolltolerans för mobilanvändning på rasterna, medan 
andra skolor tillåter viss skärmtid. Frågar man föräldrarna är många för ett 
totalförbud, men telefonerna är inte bara av ondo, säger rektorer.

tema

Fakta
Enligt Utbild
ningsstyrelsens 
riktlinjer har elev-
erna rätt att ta med 
sig telefonen till sko-
lan. För barn under 
15 är det vårdnads-
havaren som bestäm-
mer om barnet får ta 
med sig telefonen.
Skolan kan i sina 
ordningsreg
ler förbjuda sådan 
användning av te-
lefoner som stör un-
dervisningen. Sko-
lan kan kräva att mo-
bilen är i störnings-
fritt läge under lek-
tionen.
Skolan kan för
bjuda att elever
na fotar eller fil
mar under lektioner-
na. Utanför lektions-
tid kan man inte för-
bjuda detta, efter-
som skolan är en of-
fentlig plats. Det hör 
ändå till god sed att 
fråga om lov innan 
man fotar eller filmar, 
och fotografering 
som kränker integrite-
ten är straffbar.
Om en elevs tele-
fon stör under
visningen ska lä-
raren först be eleven 
lägga undan den. 
Om eleven inte lyder 
har läraren rätt att ta 
hand om den för res-
ten av lektionen eller 
resten av skoldagen.
Skolan kan inte helt 
förbjuda använd-
ningen av mobilte-
lefoner på rasterna. 
Skolan ska ändå in
gripa om telefo
nerna används 
på ett oönskat 
sätt. Skolan kan 
uppmana eleverna 
att röra på sig under 
rasterna, och göra 
annat än att använ-
da telefonen. Skolan 
kan inrätta mobilfria 
zoner där telefoner 
inte får användas un-
der rasten.
Då skolan gör upp 
regler för telefonan-
vändning ska vård
nadshavarna in
volveras, och sko-
lan kan tillsammans 
med elever och för-
äldrar utarbeta mer 
specifika spelregler 
för mobilanvändning 
i skolan.

Många elever som 
är lite blygare och 
tillbakadragna kan 
hitta varandra när 
de får spela på 
mobilerna, säger 
Nicke Wulff.
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– Använd skärmen så mångsidigt som möjligt. 
Det är inte vettigt att en telefon som kostar 
flera hundra euro bara används till spelande, 
ringande och textande, säger Jenni Utriainen. 

Rådet är solklart, lär er själva och barnen att 
utnyttja det som apparaterna ger möjlighet till 

på en bredare front. Inte nog med det, använd 
dem också tillsammans, som en gemensam ak-
tivitet för hela familjen. 

– Inte bara så att var och en sitter bakom var-
sin apparat, utan försök hitta möjligast många 
gemensamma saker man kan göra med appa-
raterna, och som intresserar alla, säger Jenni 
Utriainen. 

Utöver Jenni består familjen av Jennis man 
och deras åttaåriga son. Tillsammans tittar de 
till exempel på tv-serier och filmer via skärmar-
na, och självklart spelar de också tillsammans. 

– Vi spelar inte alltid samtidigt, utan ibland 
så att min pojke spelar och jag ser på, och tvärt-
om. 

Rätt så sträng
Jenni Utriainen är väl insatt i spelvärlden och 
upprätthåller en blogg där hon testar och tip-
sar om applikationer som har barn som mål-
grupp, men det betyder inte att hon är excep-
tionellt liberal när det gäller barns skärman-
vändning. Skärmtiden i familjen genomförs 
som så att klockan 19 ska skärmen bort, i god 
tid före läggdags. Före det är tiden framför 
skärmen inte särskilt begränsad.

– Jag är rätt så sträng enligt en del föräldrar. 
Det beror på vem man frågar. När det gäller ål-
dersgränser är jag supersträng. Jag vill alltid ve-
ta vad barnet gör. Jag tycker om spel, men jag 
tycker också om barns mentala hälsa. 

Bloggen Jenni Utriainen upprätthåller he-
ter Viihdevintiöt, eller underhållningsvilding-
arna på svenska. Hon har också skrivit boken 
Kuinka kasvattaa diginatiivi (Hur man fostrar 
en diginativ) tillsammans med kommunika-
tionskonsulten Satu Irisvik.

Inte alltid appar
Jenni har också hittat på gårdslekar med skär-
marna. En sådan är digital skattjakt och för det 
behövs inte någon nedladdad app, bara tele-
fonens kamera. Uppgiften kan vara att barnet 
ska hitta tre blommor i skogen av en viss färg, 
fotografera dem och komma tillbaka med re-
sultatet. En annan är fotoorientering. Föräld-
rarna går på promenad i närområdet och tar 
bilder. Barnet ska sedan antingen söka fram de 
fotograferade platserna eller gissa var de varit.

Att så gott som alla smarttelefoner innehål-
ler gps-teknik med karta ska inte heller glöm-
mas bort, och under en bilresa senaste som-
mar visade Jenni sin son hur allt fungerade. 
Efter att destinationen sattes in behövde han 
inte fråga ”När är vi framme?” hela tiden. Han 
kunde kolla själv.  

– Man måste komma ihåg att barnen lad-
dar ner de spel som kompisarna spelar, men 
grundfunktioner som kartan, alltså använd-
bara saker, måste läras ut, säger Jenni.  

Text och bild: Christian Bertell

”Använd  
telefonen 
till mer  
än spel”
Frilansjournalisten och 
apptestaren Jenni Utriainen 
har ett klart svar på frågan 
om hur man får ut det mesta 
av smarttelefoner och digitala 
pekplattor när det gäller barn.

Tips
Så använder 
du skärmen på 
bästa sätt enligt 
Jenni Utriainen:
1. Mångsi
dighet! Det 
är dyra maski-
ner, och man 
kan göra ga-
let mycket med 
dem.
2. Tillsam
mans! Hitta 
det som är ge-
mensamt för fa-
miljen eller för 
kompisarna.
3. Uppföran
de! Lär ut när 
det är artigt att 
göra saker för 
sig själv med 
egen skärm 
och när man 
ska koncentrera 
sig på sällska-
pet, till exempel 
kompis eller lä-
rare.

tema

I sitt jobb på Folkhälsans Datateket i Hel-
singfors får Johan Palmén ofta frågor om hur 
man bäst nyttjar den nya digitala tekniken i 
skolmiljö. 

– Det är ofta frågan om på vilket sätt man 
kan stödja ett barn mera. Det finns faktiskt 
otroligt trevliga, tidsenliga verktyg, som kan-
ske förr kallades för hjälpmedel. De finns till-
gängliga för alla som vill ha det. Behöver jag 
ett förstoringsglas kan jag ha det med i fickan 

i samma apparat där jag har en översättare, en 
gps, och allt jag tycker att jag behöver för da-
gen, säger han. 

Johan Palmén utgår också från behov då han 
tänker på om elever ska få ha med sina smart-
telefoner i klassrummet. Att man tar fram det 
som behövs för att genomföra en uppgift, då 
man exempelvis ska ta reda på något eller för 
att dokumentera. Samtidigt som han är med-
veten om att smarttelefonen med alla sina ap-
par kan vara distraherande, vill han ogärna för-
bjuda apparaterna rakt av. Hellre skulle han se 
en dialog i någon form om hur apparaterna 
ska användas i skolmiljön och den vägen trä-
na upp eleverna. 

– Jag tycker att dialogen kring hela använd-
ningen är viktig, om hur mycket och till vad 
vi använder skärmarna. Kanske också det mest 
avgörande, när ska vi stänga av skärmen för att 
ge vårt stackars huvud vila. De här smarta ap-
paraterna påminner oss om det ena och det 
andra. Vi har inte en enda fokuserad stund.

Glöm inte mjukvaran!
Johan Palmén jobbade i skolvärlden som lärare 
när datorer började dyka upp i skolorna. Det 
var stora lådor som dök upp och ingen förstod 
riktigt vad de innehöll. Småningom packades 
de upp och användes på något sätt.

– Tyvärr upplever jag att det ännu i dag 
ibland kan vara lite liknande. Vi har en ten-

dens att gå med tekniken före i de här frågorna. 
Ofta får Johan Palmén också höra om skolor 

där det finns bra teknik, men den lilla mjukva-
ra som kanske skulle få vissa elever att ta stora 
steg framåt får inte köpas in. 

– Sedan ropar pedagogerna efter gratis ap-
par för det är det de får ladda ner. Då funde-
rar jag på hur okej det är att barnen blir utsat-
ta för reklam under skoltid. Det finns väldigt 
bra verktyg man kunde ha tillgång till i sko-
lan. Barn som behöver extra stöd med läsning 
kan till exempel fotografera en text och lyssna 
vad där står, och det kostar någon euro, men 
att få ut kunskapen om sådana verktyg, det är 
inte så enkelt.

Dels kan man se det som en budgeterings-
prioritering i samband med digitaliseringen av 
skolan. Man satsar på hårdvaran, men glöm-
mer mjukvaran. Dels är utvecklingen så snabb 
att man inte alltid hinner med. Plötslig kan 
det man satsade på eller tänkte satsa på va-
ra föråldrat. 

Johan Palmén poängterar ännu att han ald-
rig skyller på pedagogerna om digitalisering-
en i en skola går snett. 

– Alla behöver få tillräcklig och kontinuer-
lig fortbildning för att kunna hantera det he-
la. Har man inte fått det finns det ingen som 
kan kräva att du ska ha alla svar. 

Text och foto: Christian Bertell

”Hellre  
dialog än 
förbud” 
För datapedagogen Johan 
Palmén gäller det att tänka 
igenom grunderna om man 
vill använda de digitala 
skärmarna på bästa sätt. 

Tips
Johan Pal-
méns tips 
för hur man 
får ut det 
bästa av 
skärmarna:
1. Före
bild! De 
vuxna fö-
regår med 
gott exem-
pel.
2. Natt
vilan! 
Stäng av i 
god tid fö-
re sovdags, 
då blir söm-
nen bäst.
3. Följ 
med!  
Lider läx-
orna av att 
man prio-
riterat spe-
lande får 
man prio-
ritera om 
nästa dag.
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”Där rök 44 timmar 
av mitt liv”
Marcus Rosenlund förde dagbok över sin 
skärmtid under en veckas tid i oktober. 
Resultatet fick honom att må illa.
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Måndag 
De är de sista som vi smeker om kvällarna och 
de första som vi väcker med en öm beröring 
om morgnarna. Sedan bär vi dem nära våra 
hjärtan hela dagen. Våra smarttelefoner.

Tidig måndag förmiddag, Intercity-tåget 
Helsingfors–Vasa. Av de 15 människorna i 
kupén sitter 13 och stirrar ned i sina skärmar. 
De två övriga är konduktören som går sin run-
da, och så jag som sitter och observerar de öv-
riga ur ögonvrån.

Jag får en olustig känsla av att befinna mig 
i prologen till The Matrix. Det måste vara så 
här det börjar, tänker jag, när vi assimileras av 
maskinvärlden. Fast The Matrix kom ut 1999, 
då fanns ju inte Facebook, mitt eget huvudsak-
liga cyberheroin. Jag tjatar jämt och ständigt 
om att jag hatar Facebook och ska sluta snart. 
Än har det inte skett. Särskilt svåra är morgnar 
och kvällar då jag är trött, och sedan känner 
jag mig smutsig och svag efteråt. Nattsömnen 
blir orolig efter kvällens stirrande.
Dagens skärmtid: Telefon 3h 7 min (mestadels 
Facebook och Messenger) + dator 2h 45 min 
(jobb: ljud-, text- och bildbehandling).

Tisdag
Min telefon väcker mig på hotellrummet. 
Alarmljudet är gällt och skärande. Hon kun-
de vara lite öm mot mig i gengäld, när jag nu 
en gång smekte henne på rummet hela kväl-
len. Jag kunde ha gått ut, bett någon kollega el-
ler vän ta ett glas tillsammans med mig. I stäl-
let fegade jag ur och var introvert tillsammans 
med henne. Netflix & chill kallas det. Men nä, 
det var bara Netflix.

Nej förresten, tänker jag. Jag vägrar hänvisa 
till min smartlur som ”hon”. Det är bara sjukt.

På vägen tillbaka till Helsingfors sjunger 
hon, nej just det ja, den, lugnande vaggvisor 
i mina öron via Spotify medan det österbott-
niska åkerlandskapet skiftar till Tavastlands in-
sjöar bakom mina trötta, halvslutna ögonlock. 
Ska jag räkna det som skärmtid? 

Nej, men det blir en hel massa facebook ande 
på telefonen igen.

Lyckligtvis tycks mina barn inte, liksom res-
ten av den generationen, bry sig om Fejan. Fast 
varför skulle de? Mamma och pappa är ju där. 
Och farmor. Min mamma är nästan mer in-
biten facebookare än jag.
Dagens skärmtid: Telefon 4h 25 min (sociala me-
dier, Netflix, nyheter) + dator 1 h 10 min (jobb: 
textbehandling).

Onsdag
Tidig morgon på lokaltåget till Böle. Betydligt 
fler människor i den här kupén, och nästan alla 
stirrar ned i sina skärmar under tystnad. Själv 
dras jag in i ett gräl med en klimatskeptiker på 
Facebook så att jag nästan missar min station. 

Men å andra sidan. För tjugo år sedan, då 
jag började pendla, gömde folk sig bakom si-
na Hesarin och Husisar. Inte talade någon med 
varandra då heller (det här är Finland, trots 
allt), bara prasslandet från broadsheet-sidor 
som vändes var annorlunda. 

Senare på kvällen när barnen har gått till 
sängs. Frun och jag sitter i soffan som vi bru-
kar. Tv:n är släckt, ingen tittar ju på tv nume-
ra. Vi tittar flyktigt på varandra. Ska vi? Nä, det 
har varit en lång dag och allt det där. Som ge-
nom en perfekt synkad koreografi tar vi fram 
våra respektive skärmar och sugs in i dem.
Dagens skärmtid: Telefon 3h 18 min (sociala 
medier, nyheter) + dator 3 h 20 min (jobb: ljud- 
och textbehandling).

Torsdag
– TAXIN ÄR HÄR!!

Morgon. Vår äldre sons skoltaxi bromsade 
nyss in utanför vår portgång. Han står i yt-
terkläderna mitt i vardagsrummet och stirrar 
med vidöppna, frånvarande ögon på den sto-
ra skärmen på väggen. Han blir så där hypno-
tiserad av skärmar och varken ser eller hör nå-
gonting av omvärlden. 

Jag kunde tända eld på gardinerna och han 
skulle inte reagera, tänker jag frustrerat för mig 
själv. Jag stänger av tv:n och han rycks tillbaka 

till den här världen, tar sin skolväska och för-
svinner med ett glatt ”hejdå!”

Han har ett lindrigt intellektuellt funktions-
hinder, men vilken är min ursäkt? Jag är precis 
likadan själv. Jag bara inbillar mig att jag kan 
multitaska, att jag reagerar på yttre stimuli när 
skärmen har slukat mig. 
Dagens skärmtid: Telefon 3 h 20 min (sociala 
medier, nyheter) + dator 3 h 45 min (jobb: ljud- 
och textbehandling) + tv 45 min.

Fredag
83 procent av Finlands föräldrar upplever att 
familjen tillbringar för mycket tid med sina 
smarttelefoner, enligt en studie som en av våra 
teleoperatörer har låtit göra. ”Finländska för-
äldrar oroliga för familjens digivälmående”. 
Jag läser studien från rutan på min laptop. 
Delar den med en kompis. Samtidigt, bred-
vid mig i soffan, skriver min hustru på sin egen 
laptop. Åtminstone producerar hon aktivt i 
stället för att konsumera passivt. Våra båda sö-
ner tittar på Youtube på sina mobilers skärmar. 

På väggen står tv:n på. Vem knäppte på den? 
Ett rum, fyra personer, fem skärmar. Hun-

den sover mellan oss i soffan och gnyr i söm-
nen.
Dagens skärmtid: Telefon: 2 h 58 min (sociala 
medier, nyheter, Skype) + dator 5 h 10 min 
(jobb: ljud, bild, text) + tv 30 min.

Lördag
På stugan. Jag minns min barndoms höstkväl-
lar här, innan elströmmen kom. Jag läste Kal-
le Anka i fotogenlampans sken medan morfar 
benade sin gädda vid köksbordet och mormor 
stickade sockor vid den sprakande kaminen. 
Ingen tv, ingen telefon. Inte ens den sorten 
med tråd. Hur många år sedan var det? Kan-
ske trettiofem. Känns som tusen.

Numera har vi en regel i familjen. Inga 
skärmar vid kvällsmaten. På den punkten är 
vi benhårda, frun och jag. Den lilla skärmfria 
oasen måste vi hålla fast vid. 

Senare, när barnen har somnat, tar hon och 
jag ett glas vitt och tittar på Unge kommissa-

rie Morse på TV 1. Kvalitetstid = kvalitetspro-
gram. 

Barn slutade vi skaffa 2009, ungefär samti-
digt som Iphone och Facebook slog igenom. 
Liksom en stor del av finländarna. Det var då 
som nativitetens kurva började peka brant 
nedåt i vårt land. Sammanträffande? Knap-
past.
Dagens skärmtid: Telefon 2 h 30 min (some, 
nyheter) + TV 2 h 20 min.

Söndag
Skrev den här kolumnen. Blir kallsvettig och 
lite illamående när jag öppnar telefonens sta-
tistik för veckans användning av sociala medi-
er. Tänker att från och med nästa vecka måste 
det tammetusan bli en ändring! Vad är sanno-
likheten för det, tror ni?
Dagens skärmtid: Telefon: 2 h 20 min (sociala 
medier, nyheter) + dator 3 h 5 min (kolumn för 
Hem och Skola, Skype, bildbehandling).

tema

»Jag får en olustig känsla 
av att befinna mig i 
prologen till The Matrix. 
Det måste vara så här 
det börjar, tänker jag, 
när vi assimileras av  
maskinvärlden.« 

Vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund  
använder dator och telefon i sitt jobb, men 
också på fritiden. Skärmarna hör till varda-
gen alltså, men hur mycket är för mycket?
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Tvåspråkig föreställning  
turnerar i Svenskfinland

 ■Rapunzel/Tähkäpää turnerar runt omkring i Finland 
hösten 2018 och våren 2019 och kan beställas till sko-
lor. Det är frågan om en interaktiv föreställning för elev-
er i årskurserna 6 till 9, som tar upp ungas integritet. 
Vad ska man gå med på, hurdana krav behöver man in-
te acceptera och varför rättar sig Rapunzel så lätt efter 
andras vilja? Det är frågor som pjäsen behandlar. Före-
ställningen är ett spel, som kan avbrytas då skådespe-
larna och publiken tillsammans kan reflektera över det 
som händer. Föreställningen vill uppmuntra till kritiskt 
tänkande och mediekritik. Den är tvåspråkig och går att 
kombinera med en dramaverkstad som fördjupar pjä-
sens tema. Mer info om pjäsen ger kontaktperson Meiju 
Merisaari, meiju.merisaari@gmail.com.

Läsrörelsen ska inspirera
 ■Kampanjen Läsrörelsen utmanar alla att främja läs-

ning och läskunnighet. Läsrörelsen är Läscentrums skol-
kampanj, som genom upplevelser vill föra in läsandet i 
barns och ungas vardag. Kampanjen genomförs i samar-
bete med skolor, bibliotek, ordkonstskolor och experter. 
Läsrörelsen genomförs under läsåret 2018 och 2019. 

– Forskning visar att finländska ungas läskunnighet och 
läslust på en kort tid sjunkit drastiskt. Också vuxna läser 
mindre och man ser inte läsandet som lika viktigt som ti-
digare. I längden påverkar det vår välfärd. Läskunnighe-
ten är i samma mån som naturvetenskaplig kompetens en 
faktor för internationell konkurrenskraft, säger författa-
ren Juha Itkonen, ordförande för Läskunnighetsforumet.

Alla kan delta i Läsrörelsen i form av egna kampan-
jer och utmaningar, i sociala medier används hashtaggen 
#läsrörelsen eller #lukuliike.

Rapport om Hälsa i skolan
 ■ Institutet för Hälsa och välfärd har sammanställt re-

sultaten från enkäten Hälsa i skolan i rapporten Välbe-
finnandet bland barn och unga 2017. Med hjälp av en-
käten produceras mer omfattande information om barn 
och ungas vardag, välbefinnande och tillgång till hjälp. 
I rapporten kan man bland annat läsa om ungas upple-
velser av ensamhet, mobbning, våld, trakasserier, möj-
ligheter att påverka i skolan, dialogen med föräldrar 
med mera. Enligt resultaten av enkäten ökar samtals-
svårigheterna mellan föräldrar och unga i de högre klas-
serna och håller sig på samma nivå under andra stadiet. 
Unga med en bra relation till sina föräldrar har mindre 
problem med sin psykiska hälsa och sitt välbefinnande. 
En god dialog med föräldrarna, en förutsägbar vardag 
och intresse för den ungas angelägenheter är exempel på 
faktorer som skyddar barn och unga. Rapporten finns i 
databasen Julkari.

Ny webbsajt för anhöriga
 ■FDUV:s projekt Mer än ord – besked om funktions-

nedsättning har lanserat en ny webbsajt. Sajten meran-
ord.fi är uppbyggd enligt ett hundratal finlandssvenska 
anhörigas och sakkunnigas önskemål. Sajten är en gui-
de för anhöriga till barn med särskilda behov, anhöri-
ga som bor i Finland, ta-
lar svenska och söker in-
formation eller stöd. Den 
riktar sig också till dem 
som jobbar med familjer 
med barn som har särskil-
da behov. På sajten finns bland annat info om hur man 
lånar böcker från rikssvenska specialbibliotek, var man 
hittar uppdaterad information om olika diagnoser och 
videon med tips om vad man ska tänka på då man gör 
ansökningar till Folkpensionsanstalten.

Ny finlandssvensk bok  
om barnens rätt

 ■Den nyutkomna boken Min rätt. Att vara barn är en 
handbok om barns rättigheter och om vuxnas skyldig-
heter mot dem. Boken utgår från de rättigheter och det 
skydd barn har i lagen och barnkonventionen. Rättig-
heterna förklaras så konkret som möjligt och boken er-
bjuder exempel 
på hur man kan 
ta upp och pra-
ta om olika före-
teelser med barn, 
också sådana som 
är svåra och käns-
liga. Ämnen som 
tas upp är skils-
mässa, lojalitet, 
sociala medier, 
kroppslig integri-
tet, natur, peng-
ar, brott och kör-
kort – och mycket 
annat. Boken är skriven av Nina Immonen, vicehärads-
hövding och tingsdomare. 

– Som mamma och jurist har jag länge intresserat mig 
för hur barns rättigheter syns och förverkligas i vårt sam-
hälle, i familjevardagen, och i samhället i stort. En dag 
slog det mig att barnboksavdelningen på biblioteket sak-
nar en juridikhylla. Ganska märkvärdigt, eftersom där 
finns så gott som allt annat, från utdöda dinosaurier till 
rymdfarkostteknik och vegankokböcker för barn, säger 
Nina Immonen.

Målgruppen är barn, både direkt och indirekt, och bo-
ken riktar sig till föräldrar, vuxna, lärare, tränare, läkare, 
poliser, jursiter och socialarbetare – alla som regelbundet 
behöver påminnas om barnprespektivet på både samhälls- 
och individnivå. Boken ges ut på svenska med understöd 
av Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet och stiftelsen 
Pro Juvente Nostra. Mer info fås av författaren Nina Im-
monen, + 358 40 57 57 401.

mer natur för Dagisbarn
 ■En sund relation till naturen och cirkulär ekonomi 

ska bli en del av daghemmens och barnfamiljernas var-
dag i och med att en ny verksamhetsmodell håller på att 
tas fram. Det är Institutet för hälsa och välfärd, THL, 
Finlands miljöcentral SYKE, Naturresursinstitutet Luke 
och Sitra som tillsammans har skapat verksamhetsmo-
dellen Luontoaskel hyvinvointiin, Natursteg mot väl-
färd, som bland annat har som mål att minska matsvin-
net och att stärka barns kontakt med naturen. 

Modellen testas nu på tolv daghem runtom i Finland, 
och där uppmuntras barnen till att röra på sig myck-
et och att undersöka, röra vid och iaktta naturen runt 
omkring sig. De övar också på att lugna ner sig i natu-
ren. Dessutom får de lära sig att odla olika växter till ex-
empel grönsaker i pallkragar och hinkar, samt på växt-
väggar. 

Försöken på daghemmen startar i januari 2019. 

Ny bok om pojkforskning
 ■En ny bok, Poikatutkimus, samlar den senaste fin-

ländska forskningen om pojkar, där pojkars liv från ti-
dig barndom till ung vuxenålder granskas. 19 forskare, 
som representerar olika vetenskapliga discipliner, kom-
mer till tals i boken. Bakgrunden till boken är den, en-
ligt forskarna, något snäva offentliga diskussionen om 
pojkar. Där beskrivs pojkar ofta som en grupp som 
väcker oro, genom pojkars våldsamhet, utslagenhet och 
motstånd mot skolan. Forskarna anser att oron delvis är 
befogad, men att diskussionen varit häpnadsväckande 
smal, med tanke på att den politiska, juridiska och eko-
nomiska makten fortfarande innehas av män. I artik-
larna kommer en oro kring den snäva pojkrollen fram, 
pojkar som avviker från normen kan ha svårt att ta plats. 
Antti Kivijärvi, Tuija Huuki och Harry Lunabba är 
redaktörer för boken, som utkommer på Vastapaino.

Tredje säsongen  
av Estrids bokklubb

 ■Videoserien Estrids bokklubb, som handlar om böck-
er och barns läsande ur barns perspektiv, har i höst kört 
i gång med sin tredje säsong. 13-åriga Ester och 12-åri-
ga Milo läser böcker och intervjuar författare och illus-
tratörer. I den tredje säsongen medverkar Eva Frantz, 
Karin Erlandsson, Maria Turtschaninoff, Nadja An-
dersson, Pija Lindenbaum, Sanna Mander, Sanna 
Sofia Vuori och Ted Forsström & Kaj Korkea-aho. 
Programserien finns tillgänglig på HBL.fi, Estrids Bok-
klubbs Youtube-kanal och via bloggen estridsbokklubb.
ratata.fi/blogg.

✏ PLOC KAT

Wasa Teater turnerar med  
interaktiv föreställning

 ■Föreställningen Världen är så stor är ett projekt som 
görs som ett samarbete mellan Wasa Teater, Vasa öv-
ningsskola och forskarstuderande vid Åbo Akademi. 
Det är frågan om ett så kallat TIU-projekt, Teater i un-
dervisningen, en didaktisk teaterform där publiken är 
medverkande, och inte enbart åskådare. Föreställning-
en fokuserar på vikten av att kunna uttrycka sig genom 
språket, och är inramad av Topelius Björken och stjär-
nan, samt en flyktingsituation. Föreställningen är inter-
aktiv och skapas till stor del genom elevernas aktiva del-
tagande. De får delta genom att uttrycka åsikter, gå i di-
alog med karaktärerna och genom att göra val när de 
ställs inför dilemman i föreställningen. Pjäsen riktar sig 
i första hand till elever i årskurs 4 till 7, men lämpar sig 
också för äldre.

FOtO: EStRIDS BOKKLUBB/FaNtaSKOP FILMS

FOtO: WaSa tEatER/LINUS LINDHOLM
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intervju

Radioprofilerna Eva Frantz och Hannah Norrena är vana vid att vara 
väldigt öppna med sina liv i offentligheten, och i höst har de startat en 
relationspodd. Men hur resonerar de som föräldrar kring öppenhet, 
skärmtid och sociala medier?

”Viktigt tänka på 
barnens integritet”
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intervju

Profil
Namn: Hannah Norrena.
Ålder: 40.
Bor: I Esboviken.
Familj: Elaisa, 9 år och Uno 6 år.
Gör: Programledare på Vega Dag, på Yle Ve-
ga, vardagar kl.13-15.
aktuell med: Relationspodden Norrena & 
Frantz för Svenska Yle.
Bästa med att vara förälder: Då barnen kom-
mer och spontankramar mig och man får möta 
den där blicken av ovillkorlig kärlek. Myskväl-
lar i soffan eller en liten hand som söker min i 
butiken är också stunder som värmer hjärtat.
Sämsta med att vara förälder: Det eviga tjatet 
om att borsta tänderna, klä på sig osv., samt 
den eviga kampen mot klockan mer eller min-
dre dygnet runt och DEN HÖGa VOLYMEN! 

Profil
Namn: Eva Frantz.
Ålder: 38.
Bor: Nöykis, Esbo.
Familj: Maken Jonas, tyra 12 år, Selma 9 år 
och bebis i magen.
Gör: Just nu mammaledig webbredaktör och 
författare, men ska podda och kanske skriva 
lite i alla fall.
aktuell med: Barnboken Hallonbacken, deck-
aren Den åttonde tärnan och podcasten Nor-
rena & Frantz.
Bästa med att vara förälder: De dagliga aha-
upplevelserna när barnen snappat upp något 
nytt och vill dela det med mig. När jag och 
barnen drabbas av gemensam skrattsjuka för 
någonting riktigt fånigt njuter jag också.
Sämsta med att vara förälder: att ständigt gå 
runt med känslan att man nog glömt någon-
ting viktigt. Skridskorna? tandläkartiden? att 
köpa margarin? ah nej, det var visst bara de-
odoranten på mig själv, puh.

E 
va Frantz är aktuell med två böck-
er den här hösten, dessutom startade 
hon och kollegan Hannah Norrena 
nyligen en relationspodd på Svens-
ka Yle, där de till vardags jobbar. Bå-
da är också föräldrar till barn i låg-

stadiet, barn som själva så småningom bör-
jar röra sig på sociala medier och kanske hör 
och ser nya sidor av sina mammor. Eva och 
Hannah startade relationspodden Norrena & 
Frantz för att – ”Svenskfinland behöver den”. 
Podden har bland annat tagit upp ämnen som 
otrohet, dejtning, att göra slut med vänner och 
pengar i relationer.

– Tanken med den här podden är att publi-
ken ska vilja och våga höra av sig, och folk kan 
berätta helt anonymt om sina egna erfarenhe-
ter. För att vi ska kunna upprätta det förtro-
endet tror jag att jag och Hannah måste öpp-
na upp oss själva lite grann, vi kan inte bara 
vänta oss att folk ska lätta på hjärtat om vi in-
te alls bjuder till, säger Eva.

Barnen har integritet
I jobbet, särskilt i en relationspodd, gäller det 
att bjuda på sig själv. Några specifika gränser 
för vad som är för personligt för att dela med 
sig av kan Eva ändå inte dra.

– Man kan nog berätta om nästan vad som 
helst. Jag drar gränsen vid andra än mig själv, 
till exempel bloggar jag ganska lite om mina 
barn nuförtiden. I den mån jag gör det okejar 
jag med dem först, när de var bebisar fick de 
finna sig i att bli friskt exponerade.

– Barnen har ju också sin egen integritet, det 
märker jag med min dotter som är 9. Om hon 

har sagt något roligt kan hon ibland bli jätte-
förnärmad om jag till exempel berättar det i ett 
sällskap. Man måste tänka på barnens integri-
tet, säger Hannah.

Censur på sociala medier
Både Eva och Hannah är aktiva och öppna på 
sociala medier, hur tänker de kring vad de läg-
ger upp där?

– På Instagram lägger jag ut snyggbil-
der ibland, men jag lägger också ut fulbilder 
ibland. Jag tycker att det är helt okej att sig-
nalera att ”jag tyckte att jag var lite fin, jag ska 
va på tv, se så fint smink”, medan jag en an-
nan gång signalerar ”jag är förkyld och elän-
dig och här ligger jag och ser ut som en korv”. 
När jag ser tillbaka på mitt flöde tycker jag 
nog att jag kan stå för det också inför mina 
barn, säger Eva.

– Mina barn är inte på sociala medier, men 
överlag har jag alltid tänkt att allt som jag har 
där ska kunna ses av allt från mamma, till hög-
sta chefen på jobbet, till ex, och släktingar. Det 
censurerar det ganska bra redan från början, 
säger Hannah.

Vara i stunden
När det gäller skärmtid går åsikterna om 
skärmtid isär, Hannah är något mer restriktiv.

– Jag har inte kommit in i skärmtidshärvan 
ännu, min dotter som är 9 har haft telefon i 
ett år och min son som är 6 har ingen. Jag är 
överlag väldigt allergisk mot människor som 
är mycket på sina telefoner. Jag var just på se-
mester med familj och släktingar, och såg mitt 
i den fina lyxiga semestern hur barnen satt och 

fingrade på sina telefoner och åt sin spaghet-
ti, och föräldrarna satt och tittade på sina te-
lefoner. Varför ids folk ens åka bort då? Vi har 
liksom tappat det här med att vara i stunden 
och det är det som gör mig så allergisk mot te-
lefonerna. Jag är ingen storkonsument själv, 
jag tycker att det är ett roligt redskap, men 
jag försöker också signalera till barnen att vi 
är här tillsammans. Sedan kan vi ta en stund 
då någon vill titta på tv eller kolla något, och 
det är helt fine.

– En stor del av min skärmtid är jobb, skärm-

tid är inte enbart negativt. Men vi har klara 
spelregler till exempel om vi går ut och äter, 
då får man bara använda telefonen som tele-
fon. Man får inte sitta och slösurfa och kom-
municera med andra människor, och det här 
gäller fram tills dess att man har ätit sin mat. 
Efter det är det alldeles behändigt att barnen 
kan sitta och spela lite om de har ätit fort. Då 
får man ibland tillrättavisa morföräldrar som 
dras in på Instagram, att hej, det här reglerna 
gäller för hela sällskapet, säger Eva. 

Har ni skärmtid en viss tid per dag 
under vardagarna?

– I wish, barnen sitter garanterat och tittar 
på sina telefoner så fort de kommer från sko-
lan och det kan jag inte kontrollera. Jag har in-
te installerat appar som begränsar det på nå-
got sätt. Jag känner att jag lite har förlorat sla-
get om skärmtiden, barnen kommer att vilja 
sitta och se på Youtube, och då må de göra det 
då, men de kan ju också gå på dans eller vara 
scouter eller gå på klubbar och pyssla och så-
dant, för att lite väga upp det, fortsätter hon.

Viktigast att prata
Skärmar under skoltiden är okej, men med ett 
uttänkt syfte.

– Jag är helt för att de får använda skärmar i 
skolan, det påminner barnen om att man kan 
göra ganska mycket vettigt med sin skärm. An-
nars blir det ju lätt som en speldosa att man 
bara använder den för förströelse, säger Eva.

– Inga mobiler på rasterna, då kan du le-
ka med dina kompisar. Annars tränar vi bar-
nen i att bli som vi vuxna, det vill säga vi sit-
ter här vid matbordet och tycker inte att säll-

skapet är tillräckligt kul, därför väljer vi tele-
fonen, säger Hannah.

Hon poängterar att det viktigaste är att pra-
ta med barnen om vad de gör med skärmarna.

– Min dotter följer ganska många finska 
Youtubers, och där finns det många bra, till ex-
empel Tuure Boelius som bland annat är med 
i Tanssii tähtien kanssa. Då uppstår diskussio-
ner – ja, men vad betyder det att man är ho-
mosexuell, och varför är folk arga på honom? 
Det man ser eller hör kan också fungera som 
en diskussionsöppnare.

Skippa perfektionismen
Både Hannah och Eva lever tidskrävande var-
dagsliv. Hannah är frånskild och har barnen 
den största delen av tiden. Eva skriver böcker 
vid sidan av jobbet, har två barn och ett tredje 
på kommande. Hur gör de för att klara av det 
som så många andra föräldrar kämpar med – 
att få tiden att räcka till?

– En ledstjärna är ”good enough”. Jag har 
skippat det här med att jag ska vara den per-
fekta föräldern som står och bakar mockaru-
tor till olika grejer, jag kan hellre ge pengar till 
ett visst ändamål. Man kan bra slänga fram li-
te kalla knackkorvar någon dag till mat, inte 
dör barnen av det. Gå där staketet är lägst, det 
är inte något fel på det. Och skippa det här sö-
kande efter perfektionism. När barnen går och 
lägger sig börjar jag inte städa köksskåpen, då 
sätter jag mig ner och tar ett glas vin, smygä-
ter lite chips och tittar på realityserier och ba-
ra njuter, säger Hannah.

– Jag har gjort ett stort framsteg på senare år 
i och med att jag har vägrat projektledarrollen, 

den som hemskt många mammor blir tillde-
lade utan att ansöka om den. Jag säger åt mi-
na barn att jag inte har en aning om var gym-
paskorna är, varför ska jag ha ordning på det? 
Tidigare tog jag på mig skulden om vi glöm-
de något, och det fanns också dagis- och skol-
personal som i första hand skyllde på mamma 
om simutrustningen inte var med. Nuförtiden 
säger jag bara att ”oj, sidu det missade vi”. Man 
måste vara lite barmhärtig mot sig själv, annars 
blir man bara olycklig, säger Eva.

Text och foto: Malin Wikström

»För att vi ska kunna 
upprätta det förtroendet 
tror jag att jag och Han-
nah måste öppna upp oss 
själva lite grann, vi kan 
inte bara vänta oss att 
folk ska lätta på hjärtat 
om vi inte alls bjuder 
till.«
Eva Franz

»Jag är ingen storkonsu-
ment själv, jag tycker att 
det är ett roligt redskap, 
men jag försöker också 
signalera till barnen att 
vi är här tillsammans.« 
Hannah Norrena
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Kolumn Recept

6 stora rödbetor (1 kg)
2 rödlökar
2 msk smör
2 vitlöksklyftor
1 ½ msk rödvinsvinäger
1 l vatten
2  lagerblad
1 msk  timjan
ca 1 dl  grädde
1 tsk  salt 
1 krm  svartpeppar
Till servering smetana eller grynost

Gör så här: 
1. Skala rödbetorna och skär dem i mindre bitar. 

Skala och hacka löken.  
2. Smält smöret i en kastrull. Häll i rödbetorna, lö-

ken och de skalade vitlöksklyftorna, stek en stund. 
Löken ska bli mjuk, inte brun. 

3. Tillsätt vatten och vinäger samt lagerblad och tim-
jan. 

4. Koka på svag värme tills rödbetorna är mjuka. Det 
tar ungefär en halv timme, prova emellanåt med 
en gaffel. 

5. När rödbetorna är mjuka, plocka bort lagerbladen. 
Mixa soppan med en stavmixer tills den är len. 

6. Tillsätt grädde, smaksätt med salt och peppar. 

Recept: Ungmartha

Tips
Servera soppan 

med en klick sme
tana eller lite gryn

ost, tillsammans 
med en bit gott 

bröd.

Len rödbetssoppa
FOtO: KaISa NORDLUND

PREMIÄR: 1.3.19
SMEDSBY UF

AV MARTIN WIDMARK/HÅKAN BÄCK

SOMMARMYSTERIERNA

BILJETTSLÄPP 15 NOVEMBER!
BILJETTKASSAN PÅ RITZ KYRKOESPL. 22A | 06-3209330 | ÖPPEN TI–LÖ KL 12-14.30 & 15-17 

BILJETTER OCKSÅ FRÅN NETTICKET.FI  | WWW.WASATEATER.FI

 ■ Jag minns stunden ännu som igår. Teckningarna på väg-
gen, diagrammet över tappade tänder, de små stolarna, lju-
set som kom in genom fönstret. Utanför fanns barn som lek-
te, cykelbud, Tinder-dejter på promenad, doften av nygräd-
dat bröd från bageriet… Inne i rummet fanns bara tystnaden. 
Och frågan. Den hängde i luften framför oss som en laddad 
pistol. Minsta lilla reaktion och du var död. Det gällde att va-
ra tystast av alla. Då hände det som inte får hända. En osyn-
lig vindpust fick ett näshår att fladdra till i min näsa och i den 
kliniska tystnaden i rummet förstärktes ljudet av fladdret tio-
tusenfalt. Reaktionen kom omedelbart: ”Hörde jag nån som 
anmälde sig frivillig …?”

Allas blickar riktades nu mot mig. Jag låg livlös på golvet i 
en blodpöl som blev allt större. Jag visste redan från dagisets 
möten att man sökte frivilliga till föräldraföreningens styrelse. 
Nu satt jag där och försökte stammande förklara varför jag var 
ett uselt val. De andras blickar brände hål i min själ. 

Det slutar oftast som det brukar: Ett par föräldrar muttrar 
att de kanske kan tänka sig att ställa upp ifall ingen annan... 
(igen blickarna på mig, den dåliga pappan) vill ställa upp. 
Klubban slås i bordet, saken är biff, det finns kaffe och kex 
om man vill ha och ni kan kasta de använda servetterna och 
pappmuggarna på den där dåliga pappan (jag) som inte ville 
ställa upp. Varför blir det alltid så här?

 ■ Jag älskar mina barn, men jag är, eh, litet obekväm i socia-
la sammanhang med främmande människor som jag inte har 
en naturlig koppling till. Det är därför jag inte heller inleder 
långa snackisar i svampskogen med främlingar. Det är därför 
jag inte vill berätta mera om mina privata mobiltelefonanslut-
ningsval för Risto från operatören som ringer upp mig alldeles 
för ofta. ”Näillä mennään”. Det är därför jag inte vill bli frivil-
lig klassförälder.

Att ”också ha barn” är inte en naturlig koppling. Det är 
trevligt om ni har barn i samma ålder som våra men det får 
inte mig att känna att vi behöver bonda. Vi har också en bil, 
men jag vill inte gå med i en bilklubb och jag vill inte snacka 
bilar med främlingar på Prismas parkeringsplats. Vi har ock-

så en båt, men båtklubben är ett nödvändigt (dyrt) ont för 
att ha en bryggplats och ett övervintringsställe. Finns det där-
emot en koppling från förut till en förälder på samma skola är 
det ju fint. Då kan jag chitchatta som en amerikan där jag sit-
ter obekvämt på en sadelpall i klassrummet.

Jag har talat om den här saken förut och fått mycket feed-
back. Råden har varit att modigt engagera sig för barnens 
skull, men många har känt igen sig själva i mina fobier. De 
flesta säger det dock inte högt. Jag vet (hoppas) att jag inte är 
den enda antisociala föräldern. Nu när skolan har inletts för 
äldre barnet är det nya föräldrar, möten och problem att ta itu 
med. Som tur har en del föräldrar sakta blivit bekanta under 
de senaste åren. Från att ha hållit blicken nere vid mina eg-
na skor kan jag under en riktigt extrovert dag fästa blicken på 
den and ras skor!

Skolan har hittills haft ett för-
äldramöte, men jag kun-
de dessvärre inte gå på det 
(jag måste byta batterier till 
brandvarnaren), men när 
klassföräldrarna nu är val-
da ska jag (troligtvis) gå på 
nästa föräldramöte. Vem 
vet – kanske jag hittar 
den där naturlighe-
ten i kopplingen 
mellan mig och 
de andra för-
äldrarna?

Föräldramöten och  
möten med föräldrar
”

Jag älskar mina barn, men jag är, eh, litet obekväm  
i sociala sammanhang med främmande människor  
som jag inte har en naturlig koppling till. 

Lasse Grönroos
förälder, flashrocka-
re, simkandidat och 
Helsingforsare
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Aktuellt

Skolkontakt gör det möjligt för skolklasser i 
Svenskfinland att besöka finlandssvenska sko-
lor i andra regioner. 

– En jätteviktig del av projektet är att elever 
från olika delar av Svenskfinland får möjlighet 
att bekanta sig med varandra, säger Heidi Lit-
hén, planerare vid Hem och Skola.

Harriet Sillanpää är lärare i Pyttis svens-
ka skola och den drivande kraften bakom de 
två skolkontaktbesök skolan har gjort till Vall-
grunds skola i Korsholm. För henne har besö-
ken gjort det möjligt att visa på de olika varia-
tionerna som finns i Svenskfinland.

– Som lärare har jag redan tidigare tänkt att 
man borde träffas från olika regioner för att 
kunna förstå varandra bättre och de olikheter 
som finns, säger hon.

Svensk tv en självklarhet
Sillanpää är uppvuxen i Österbotten där Sve-
riges television och de svenska artisterna var 
en självklarhet. 

Situationen i kommunen Pyttis, som är Fin-
lands östligaste tvåspråkiga kommun, är en an-
nan. Endast omkring åtta procent av invånar-
na i kommunen är svenskspråkiga.

– Här i Pyttis dominerar den finska kultu-
ren och man känner varken till svenska eller 
finlandssvenska artister, säger hon.

Någon svårighet att aktivera eleverna som 
deltagit har det inte varit.

– De har varit med på noterna. Vi har brev-
växlat per brev och per mejl. Jag tror nog att 
de gammaldags breven har hört till de roliga-
re. Eleverna har fått äkta post att läsa.

Skrek av glädje vid bron
En av resans höjdpunkter var Replotbron, som 
är Finlands längsta bro.

– Barnen skrek av glädje när vi kom fram till 
den, säger Sillanpää som berättat om bron för 
eleverna innan resan.

Extrakrydda fick besöket av alla de anekdo-
ter som Sillanpää berättat om sin forna hem-
kommun och besöket Pyttiseleverna gjorde 
hos Sillanpääs mamma.

Skolkontakt innebär också svarsbesök och 
elever från Vallgrunds skola har besökt Pyttis 
svenska skolor i två omgångar.

– De har fått fina kontakter som de kan dra 
nytta av under framtida studier, säger Sillan-
pää.

Att ta sig an ett skolkontaktprojekt betyder 
en hel del extrajobb för den ansvariga läraren 
trots att brevväxlingen kan bakas in i under-
visningen. För läraren återstår det att ordna 
inkvartering, program och bussar på egen tid. 
För Sillanpää har det här inte varit ett hinder, 
hon tycker att det har varit värt det.

Pyttisskola fick 

vänner i Österbotten
Redan i två omgångar har elever i Pyttis svenska skola satt sig i en buss  
för att resa till Österbotten och Vallgrunds skola för skolkontaktbesök. 
Text och foto: Marit Björkbacka

Eleverna i klass 5 till 6 i Pyttis svenska skola 
har redan hunnit fråga sin lärare Harriet Sill-
lanpää när de skall få börja brevväxla med en 
annan skola liksom de gjorde i fjol. 

Att någon brevväxling skulle uppstå är inte 
troligt i och med att den hörde till Skolkon-
taktprojektet som de i fjol deltog i. Brevväx-
lingen gav dock mersmak och flera av eleverna 
har än i dag kontakt med sin brevvän.

– Jag brukar ibland skicka Whatsapp-med-
delanden och fråga hur de mår, säger Aman-
da Mattila.

Vaila Gango berättar att hon brukar skicka 
bilder åt sin brevvän via Snapchat.

Helt lätt var det inte under den egentliga 
träffen att inleda en kontakt med någon som 
man tidigare hade haft kontakt med endast 
brevledes.

Blyga första dagen
– Vi var nog litet blyga första dagen vi hade be-
sök från Vallgrund. Det var lättare när vi var 
hos dem och man redan hade träffats en gång, 
säger Ellen Riihimäki.

Trots att det handlar om två finlandssvens-
ka skolor finns det dialektala skillnader som 
ibland satte käppar i hjulet för eleverna. I Pyt-
tis används en hel del finska uttryck i språket 
som för Vallgrundeleverna var svåra att förstå. 

Österbottniska sedvänjor visade sig å sin si-
da ibland vara svårtolkade för Pyttisbarnen.

– De hade annorlunda dialekt och ett annor-
lunda sätt att göra saker, konstaterar Eemeli  
Koulunkulma.

Brevväxling ledde till besök

En del av eleverna i 
klass 5 och 6 i Pyttis 
skola håller än i dag 
kontakten med ele-
ver från Vallgrunds 
skola.

Fakta
Skolkontakt är ett samarbete mel-
lan lågstadieklasser. En Skolkontakt kan ska-
pas mellan två finlandssvenska klasser i olika 
regioner eller mellan en svenskspråkig och en 
finskspråkig klass.
Projektet går ut på att kontakt mellan två klas-
ser etableras och leder till besök med 
övernattningar.
Syftet är att stärka nätverken i Svensk
finland. Nytt är att man nu också kan skapa 
kontakt med en finsk klass.
Mer information och anmälningar på 
webbadressen skolkontakt.fi.
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Regionförvaltningsverkets jurist Thomas Sundell svarar på  
juridiska frågor som handlar om skolan. 

Fråga juristen

Fråga: Min pojke bromsade in häftigt med sin 
cykel på väg till skolan. Han flög över cykeln, 
skadade armen och cykeln gick sönder. Har 
skolan försäkringar som täcker kostnader för 
en olycka? Han hade inte hjälm, men som tur 
slog han inte huvudet. Armen var inte bruten 
och det verkar som om pojken har klarat sig 
med blotta förskräckelsen, men cykeln mås-
te föras till en verkstad. Har förstått att skolan 
ansvarar för eleverna under vägen till skolan, 
men vad betyder det här i vårt fall?

Svar: Enligt 34 § i lagen om grundläggande ut-
bildning är vården vid olycksfall som drabbar 
eleven i skolan eller på någon annan plats där 
undervisning ordnas, under skolresan eller på 
ett inkvarteringsställe avgiftsfri för ele ven. Of-
tast har kommunerna en försäkring som täck-
er de här situationerna, men även om en så-

dan inte finns eller inte gäller i ett visst specifikt 
fall ska vården vara gratis. Justitieombudsman-
nen har dessutom ansett att rätten till avgifts-
fri grundläggande utbildning innebär att kom-
munen inte kan förutsätta att föräldrarna beta-
lar för vården och begär ersättning i efterhand. 

Det har inte någon betydelse vad olyckan 
beror på eller om skolan har någon del i det in-
träffade, utan det är fråga om ett strikt ansvar: 
om en olycka sker ska vården vara gratis. Att 
eleven i det här fallet inte bar cykelhjälm skulle 
alltså i sig inte ha haft någon betydelse för er-
sättningarna om eleven hade skadat huvudet.

Regeln om skolans ansvar har dock ett par 
begränsningar. För det första gäller den bara då 
eleven rör sig raka vägen mellan hemmet och 
skolan. Om eleven till exempel stannar för att 
leka någonstans eller hälsar på hos en kompis 
på vägen hem slutar ansvaret där. Olyckor som 

sker efter det måste i stället omfattas av famil-
jens privata olycksfallsförsäkring.

Den andra begränsningen är att ansvaret ba-
ra täcker direkta vårdkostnader. Skolan är in-
te skyldig att ersätta sakskador eller indirekta 
kostnader som utebliven inkomst för en för-
älder som tvingas stanna hemma med barnet 
en tid. Också sådana kostnader måste ersät-
tas via en privat olycksfallsförsäkring. Det är 
kommunen som avgör vad som är nödvändiga 
vårdkostnader, och därför ska kommunen fat-
ta ett skriftligt beslut om ersättningarna som 
man kan överklaga till förvaltningsdomstolen.

Sammanfattningsvis har kommunen alltså i 
detta fall ett ansvar att ersätta eventuella nöd-
vändiga vårdkostnader för den skadade armen, 
men i övrigt kan familjen få ersättningar bara i 
den mån de har en privat försäkring som täck-
er det inträffade.

ersättning för Olycka på skolvägen

  TEATER TAIMINE    turnéteater för barn och ungdom 

En vild och vacker pjäs om att visa hänsyn.
 
För 2-6 åringar
 
Regi Oskar Silén
 
I alla roller Silva Lillrank 

Beställningar och förfrågningar 040 685 3939 
info@taimine.fi, www.taimine.fi

Premiär 07.02.2019

09-86208200, ungateatern.fi, lippu.fi

SAMPO
en vintersaga
7-28.12.2018 gästspel på Viirus,
Medelhavsg. 14, Helsingfors

09-86208200, ungateatern.fi, lippu.fi

SAMPO
en vintersaga
7-28.12.2018 gästspel på Viirus,
Medelhavsg. 14, Helsingfors

10 € morgon / 14 € lördag & kväll

– Bidra och vinn en Popcorn-
maskin till din förening

Nu samlar vi in idéer och innovationer 
som utvecklats i våra medlemsföreningar 

under årens lopp.

Hur?
Skriv en e-post till adressen hemochskola@
hemochskola.fi där du beskriver den innovativa 
Hem och Skola-aktiviteten. Vad har förstärkt sam-
hörigheten och ökat delaktigheten vid er skola eller 
ert dagis?

Vad?
Vad kan inspirera andra föreningar? Ditt bidrag 
kan vara en text i en e-post, en berättelse, bilder 
eller en film. Vi förbehåller oss rätten att använda 
oss av materialet i vår kampanj ”50 Hem och 
Skola innovationer” och publicera det i sociala 
media och i Tidningen Hem och Skola.

Vem?
Privatpersoner, en föreningsstyrelse, en lärare eller 
hel skola kan skicka in ett eller flera bidrag.

Pris?
Bland bidragen lottar vi ut två Popcorn-
maskiner (till ett värde av 149 euro styck) som 
tillfaller två påhittiga föreningar. Skicka in era 
bidrag per e-post senast 14.1.

Popcorn och 
Hem och 

Skola 50 år

tillfaller två påhittiga föreningar. Skicka in era 
bidrag per e-post bidrag per e-post 
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Aktuellt

På Tallberga daghem i Borgå sitter 13 barn på 
bänkar och väntar. De förväntansfulla blickar-
na är riktade mot barnledaren Brenda Serral-
de och lådan som hon har i famnen. Den här 
gången ska samlingen handla om olika religi-
oner. Ur lådan tar hon upp mjukisgrisen Pe-
dro. Pedro kan bara spanska så honom hälsar 
man välkommen med ett ”hola”.

Pedro skickas runt bland barnen. Alla får 
hålla i honom i tur och ordning samtidigt som 
barnen presenterar sig själva. När Pedro skick-
ats varvet runt plockar Brenda Serralde fram 
en låda med fyra ägg i. Äggen har målade ögon 
och bär en huvudbonad eller accessoar av nåt 
slag. Ett ägg har en duk på huvudet, ett annat 

ett kors runt halsen. Äggen representerar oli-
ka åskådningar: islam, ateism, hinduism och 
kristendom.

– Om man tar bort dukar, märken, möss-
sor och annat så ser ni vad som blir kvar? Fyra 
precis likadana ägg. Vi är alla likadana fast vi 
tror på olika saker. Alla kan respektera varan-
dra fast man kommer från olika länder. Någon 
kommer från Finland, en annan kanske från 
Syrien, Indien eller Mexiko, förklarar Bren-
da Serralde.

Med hjälp av äggen visar hon att vi är lika 
inuti, fast vi kanske är olika på ytan. Barnen 
samlas runt henne. Hon kläcker två av äggen 
i en burk och innehållet rinner ut.

– Hej, jag har sett likadana ägg tidigare ock-
så, ropar en pojke nöjt.

Samlingen avslutas med två sånger och se-
dan är det dags att vinka hej till Pedro. ”Hej-
då”, hörs en kort, bestämd röst genast. Sedan 
ett försiktigt ”bye bye”. Och sist några glada 
”adios”. 

Förståelse och respekt
Förutom Brenda Serralde har Gun Geisor, le-
dare för sektorn kristen fostran, haft en ak-
tiv roll i att förnya samarbetet. Förestånda-
re Maria Johansson berättar att daghemmet 
har samarbetat med församlingen redan länge 
men nu behövdes nya, fräscha tag.

Samarbetet 
mellan daghem och församling förnyas
Tallberga daghem och Borgå svenska domkyrkoförsamling jobbar tillsammans för modernare 
åskådningsfostran på daghemmet. Förnyelsen bottnar i den nya lagen om småbarnspedagogik. 
Målet är att inkludera alla barn i verksamheten, oberoende av tro.

Gun Geisor (till vänster), Brenda Serralde och Maria 
Johansson (till höger) jobbar tillsammans för att inklu-
dera alla barn i åskådningsfostran.

« Mjukisgrisen Pedro pratar spanska. Barnen får hål-
la honom i famnen i tur och ordning när de presente-
rar sig själva.

«« Barnledaren Brenda Serralde lär barnen att res-
pektera varandra med hjälp av fyra ägg som repre-
senterar olika åskådningar.

– I och med den nya planen för småbarns-
pedagogik har vi ändrat en del på upplägget. 
Vi vill att alla barn ska kunna känna sig delak-
tiga i verksamheten. Barnen lär känna Brenda 
och föräldrarna vet att hon fungerar som kon-
taktperson till församlingen. Det sänker ock-
så tröskeln att ta kontakt och be om hjälp, sä-
ger Maria Johansson.

– Tidigare har samarbetet kanske varit just 
den mer traditionella andakten. Vi försöker 
eliminera allt som potentiellt kan kännas obe-
kvämt. Det nya samarbetet är ännu nytt och 
söker fortfarande sin form, tillägger Gun Gei-
sor.

I Borgå svenska domkyrkoförsamling ser 
man församlingens roll på daghemmen som 
ett komplement. Utgångspunkten för verk-
samheten är daghemmen och deras behov. 
Församlingen är en samarbetspartner, förkla-
rar Gun.

– Vi kommer till daghemmet som gäster och 
vill höra vad daghemmet behöver och vad vi 
kan hjälpa till med. Åskådningsfostran är en-
ligt läroplanen på daghemmets ansvar, men vi 
stöder gärna personalen och ger tips och er-
bjuder material.

Samarbetet med församlingen handlar ut-
tryckligen om allmänbildning, det är inte frå-
ga om religionsutövning.

– Vi önskar att varje barn ska ha kännedom 
om olika åskådningar. Vi vill lära ut förståelse 
och respekt för olika åskådningar och synsätt, 
säger Gun Geisor.

Brenda Serralde besöker Tallberga en el-

ler två gånger varje månad och ett besök i en 
grupp tar cirka 20 minuter. Hennes roll är att 
umgås med barnen, efter samlingen stannar 
hon kvar och leker med dem.

– Det är väldigt viktigt för barnen att jag 
stannar kvar och leker och pratar med dem 
efteråt. Jag kan lära dem mycket också på an-

dra sätt än genom att stå framför hela gruppen 
och prata. Om jag vill lära barnen om till ex-
empel vänskap gör jag det bäst genom att själv 
vara deras vän.

Brenda Serralde tycker att det är enkelt att 
jobba med små barn.

– Att prata om svåra frågor med barn är in-
te svårt. Barn tänker enklare och förstår saker 
lättare än vuxna. Det är ljuvligt att jobba med 
små barn. De är så närvarande, allt händer här 
och nu. Man får vara sig själv, barnen tar öp-
pet emot alla.

Samarbetet är öppet och daghemmet och 
församlingen pratar igenom ämnet och pro-
grammet på förhand. Personalen har fått fram-
föra önskemål om hurdant stöd som behövs i 
grupperna. Föräldrarna har informerats bland 
annat på föräldramötet. Men hur är det med 
dem som har en annan tro än den kristna, el-
ler som inte hör till någon kyrka alls?

– Vi har pratat med föräldrarna om att Bren-
da är här ibland. Föräldrarna säger givetvis till 
om barnet inte får delta i verksamheten som 
ordnas av församlingen. I så fall ordnar vi an-
nat program för dem under tiden, men nu har 
alla valt att delta, säger Maria Johansson.

För tillfället samarbetar Tallberga endast 
med den evangelisk-lutherska kyrkan.

– Men om det finns barn med en annan 
religion så bjuder vi givetvis in också andra 
församlingar om föräldrarna så önskar, säger 
Maria.

Text och foto: Jenni von Frenckell

Fakta
Mer information om samarbete:
Församlingen som samarbetspartner www.
edu.fi
Planera - skolstadier och teman > Grundläg-
gande utbildning > Religion och livsåskåd-
ningskunskap > Relaterat > Församlingen som 
småbarnspedagogikens, skolans och läroin-
rättningarnas samarbetspart
Läroplans- och examensgrunder www.oph.fi
Utbildningsstyrelsen > Lagar och anvisning-
ar > Läroplans- och examensgrunder > Små-
barnspedagogik
Åskådningsfostran och religiösa evenemang 
inom småbarnspedagogiken www.oph.fi Ut-
bildningsstyrelsen > Lagar och anvisningar > 
anvisningar för anordnande av utbildning
Evangelisk-lutherska kyrkans samarbete med 
småbarnspedagogik www.sacrista.fi Sacrista 
> Församlingsarbete > Fostran > Samarbete 
med samhällets småbarnspedagogik

Dagis
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Kapitelbok

Vera en riktig häxa av Mårten 
Melin, Nypon förlag, 2017.

 ■Denna samlingsvolym 
bestående av de åtta lättläs-
ta böckerna om häxan Ve-
ra är lämplig för en läsare 
som gärna vill ha en tjock-
are bok men som ännu be-
höver lite mera luft mellan 
raderna. I den här boken 
finns allt en läsare i slukar-
åldern kan önska sig: spän-
ning, humor, vänskap och 
en liten gnutta kärlek. Där-
till en hel del element från 
sagornas och häxornas ma-
giska värld med hänvis-
ningar till klassiska sagor 
och hemliga magiska troll-
formler. Det finns en risk 
att barnet efter avslutad läs-
ning vill läsa mera om Ve-
ra, om hennes vänner i häx-
skolan eller kanske om hen-
nes familj!

Ungdomsbok

När Eli mötte Amy av Johan-
na Nilsson, Nypon förlag, 
2018.

 ■ I denna lättlästa ung-
domsbok får läsaren lära 
känna Eli, en ensam intro-
vert 16-årig pojke som äls-
kar musik. Han känner sig 
både ful och annorlunda 
och blir dessutom mobbad 
av de starka i klassen vilket 
gör att han helst är för sig 
själv. Plötsligt en dag ändras 
allting då en ny flicka bör-
jar i Elis klass. Amy är allt 
det Eli inte är; modig, stark 
och en som vågar stå på sig. 
Att Amy dessutom från för-
sta stund väljer Eli till sin 
vän är något varken Eli el-
ler de andra eleverna i klas-
sen kan förstå. Amys stän-
diga ifrågasättande och det 
faktum att Eli blir synlig i 
hennes sällskap, förvirrar 
och gör honom illamåen-
de. Boken, som fint skildrar 
vänskapen mellan två oli-
ka personer, är första delen 
i en serie.

Bilderbok

Ensam av Guo Jing, Chin 
Lit-förlaget, 2015.

 ■ I detta textlösa verk, som 
kan klassas som bilder-
bok och grafisk roman, står 
det muntliga berättandet i 
centrum. Ensam är en bok 
för en vuxen och ett barn 
att njuta av tillsammans. 
Boken passar lika bra för en 
äldre målgrupp som att lä-
sa själv. I berättelsens cent-
rum står ett barn som läm-
nats ensam hemma med-
an föräldrarna jobbar och 
som bestämmer sig för 
att ta bussen till mormor. 
Plötsligt vaknar barnet och 
befinner sig långt borta i 
en mörk skog och en far-
lig resa hemåt börjar. I bo-
ken blandas verklighet med 
drömmar och fantasi som 
hjälper barnet att hantera 
sin rädsla. Bilderna i den-
na bok förmedlar speciellt 
barnets känslor väldigt bra, 
allt från den upplevda en-
samheten och saknaden till 
glädje och kärlek.

Högläsning

Trollkarlens hatt av Tove 
Jansson 1948, återberättad 
av Jolin Slotte, Lärum-för-
laget, 2018.

 ■Denna för oss välbe-
kanta berättelse, som bör-
jar en vårmorgon då Sniff, 
Snorkfröken och Mumin-
trollet beger sig upp på ber-
get där de hittar en magisk 
hatt, har nu utkommit i en 
återberättad lättläst version. 
Trots att språket är enkla-
re och meningarna kortare, 
råder samma underbara 
Mumindalsstämning. Till-
gängligheten för tre klas-
siska muminberättelser har 
ökat markant i och med 
att Lärum gett ut Trollkar-
lens hatt, Farlig midsom-
mar och Kometen kommer 
i lättlästa versioner. Dessa 
lämpar sig både för den 
som vill läsa själv men pas-
sar också perfekt för hög-
läsning.

bibliotekarien tipsar

Mikaela Wickström är tidningen Hem och Skolas läsinspiratör. 
Hon är också förälder och bibliotekarie på Nordisk 
kulturkontakt, en nordisk kulturinstitution som har sitt 
bibliotek i Helsingfors. Här tipsar hon om fyra böcker för olika 
åldrar.

Skilla är den svenskspråkiga enheten inom
det statliga Valteri center för lärande och
kompetens.

Valteri center för lärande och kompetens stöder när-
skolprincipen genom att erbjuda mångsidiga tjänster för 
behoven inom allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Valteriskolan Skilla erbjuder elevplats till barn och 
unga i behov av särskilt stöd samt möjligheten till att 
studera och erhålla habilitering som stöd för lärande 
under skoldagen.

VI ERBJUDER STÖD I SKOLVARDAGEN

Besök oss på valteri.fi/sv

Bildning för
framtiden
Vi stöder initiativ som 
främjar forskningsbaserad 
och nyskapande 
skolutveckling, och en 
positiv attityd till lärande. 

Följ oss på Facebook

#partioscout

scout.fi/bli-scout

BLI SCOUT!
KLASSRESA 
TILL ÅLAND!
Från 65 €/person
I priset ingår båtresor Åbo–Marie-
hamn t/r, hotell, frukost & middag.
Kontakta oss så hjälper vi er 
med allt; båtresorna, måltiderna 
och ett minnesvärt program.

+358 1815 555 • info@alandhotels.fi • ålandhotels.fi

ACTIVE CHILLAX - LÄGERSKOLA PÅ ÅLAND 
info@karingsund.ax | www.karingsund.ax | +358 18 38000
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Kansliet: Förbundet Hem och Skola i Finland rf, Nylandsgatan 17 D,  
00120 Hel singfors. tfn: 09 565 7770.  
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Gnurf

Tidningen Hem & skola
Aktuellt från förbundet

Projektet Varje förälder
 ■Projektet Varje förälder jobbar med skolor, daghem och Hem och 

Skola-föreningar i svenska Österbotten. Projektledare Petra Hög-
näs och projektplanerare Linda Björkgård håller som bäst på att ska-
pa kontakt med dem som anmält intresse att delta i projektet. Intres-
set för att vara med har varit stort och många svarade på den intresse-
förfrågan som skickades ut till daghem, skolor och Hem och Skola-
föreningar i Österbotten.

Målet med projektet är förbättrad föräldrasamverkan – tillsammans 
med skolor och daghem kan vi hitta nya sätt att nå ut till föräldrar och 
dela med oss av konkreta metoder på hur man som förälder kan vara 
ett stöd i barnens skolgång och lärande.

Popcorn och 50 Hem och Skolaidéer
 ■Förbundet Hem och Skola fyller 50 år nästa år. Vi vill nu sam-

la in 50 exempel på lyckade och innovativa Hem och Skola-tips för 
för eningsverksamhet som andra föreningar kunde inspireras av. De-
la med er av lyckade erfarenheter per e-post: hemochskola@hemoch-
skola.fi senast den 14.1. Bland alla inkomna svar lottar vi ut två pop-
cornmaskiner (värda 149 euro styck) till den föräldraförening som 
tipset relaterar till. Det får gärna komma in flera bidrag från en för-
ening och enskilda föräldrar och lärare får också skicka in tips.

Föräldrabarometern
 ■Bekanta dig med hur nästan 10 000 föräldrar ser på föräldraskap, 

samarbetet med hemmen och vardagen där hemma. Nu har Van-
hempainliitto och Förbundet Hem och Skola sammanställt resul-
taten av den digra undersökningen som genomfördes under våren i 
samarbete med Ritva Mertaniemi. Rapporten finns publicerad på 
Hem och Skolas webbplats: www.hemochskola.fi/material.

Nykter jul för barnens skull
 ■Förbundet Hem och Skola medverkar i kampanjen En nykter jul 

för barnens skull. Tanken med den är att vi vuxna skall fundera på 
vårt alkoholbruk under julen och familjehögtider, då barnen är på 
plats och betraktar vårt beteende. Också måttligt bruk av alkohol kan 
kännas främmande och skrämmande för barnen och det är vi vuxna 
som har ett ansvar för att julfirandet blir en positiv upplevelse.

Utgivare: Förbundet Hem och Skola i Finland rf.
Ansvarig utgivare: anders adlercreutz,  
förbundsordförande.
Redaktör: Malin Wikström, tfn 044-7835888.
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Pärmbild: Marit Björkbacka.
Målgrupp: Föräldrar med barn i svenskspråkig 
skola och dagis.
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Tryckeri: UPc, Vasa 2018.    
Upplaga: 38 500.
Årgång: 45.
Annonsförsäljning:  
Ky Lisbeth Lönn qvist Kb, Sandbacka vägen 8 D, 
02200 Esbo. tfn 09 803 9553.  
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Fem frågor

Kyrkfjärdens skola ligger i Ingå kyrkby och har 
cirka 160 elever fördelade på förskolan och sex 
årskurser. Åsa Björne har varit ordförande i 
två år, och aktiv i styrelsen i ytterligare tre, och 
kommer nu att lämna över styrelsearbetet till 
nya krafter.

– Idén till Sagornas natt kommer ursprung-
ligen från att Förbundet Hem och Skola för 
tio år sedan utlyste en tävling där föreningar-
na skulle hitta på något projekt som skulle sti-
mulera till läsning. Då var det lokalförening-
en här som kom på idén. De första åren ord-
nades en kvällstillställning för hela skolan med 
lästält, högläsning och skrivtävling och olika 
programpunkter. Det där har levt vidare, vis-
sa år har det varit mer knutet till läsning, an-
dra år till andra teman.

De senaste åren har man återigen satsat mer 
på läsning. Det är huvudsakligen föreningen 
som har stått bakom Sagornas natt, men för ett 
par år sedan involverades skolan mer.

– Jag föreslog att vi skulle göra en lite större 
grej av det hela och knyta samman Sagornas 
natt med skolans läsprojekt, och ha Sagornas 
natt som en avslutning på det. 

Det här nappade lärarna och styrelsen på, 
och man sökte ekonomiskt bidrag som man 
också fick. För att genomföra Sagornas natt 
börjar föreningen söka bidrag ett år i förväg, 
och kvällen kräver en hel del planering, samt 
cirka 40 föräldrar som engagerar sig under 
kvällens lopp.

Satsat på skolbiblioteket
I år firades Sagornas natt den 9 november som 
en avslutning på skolans läsprojekt, som inleds 
efter höstlovet. Hem och Skola-föreningen har 
också bidragit till skolbiblioteket.

– Kyrkfjärdens skola lever väldigt trångt, un-
der många år har det inte ens funnits ett eget 
rum för skolbiblioteket. Bokhyllorna har bara 
varit placerade längs väggarna i ett klassrum, 
och skolan har inte haft råd att förnya böck-
erna. I tre år har föreningen köpt in nya böck-
er för större summor.

Skolbiblioteket har under det förra läsåret 
varit placerat i ett litet klassrum som fören-
ingen inredde, men fick flytta till ett utrym-
me utanför gymnastiksalen i år, på grund av 
att klassrummet behövdes.

– Nu finns alla böcker på samma ställe, där 
finns möbler som vi har skaffat och vi har gjort 
det lite mysigt. Att ha en undermålig bibba 
tyckte vi inte att var bra, vi ville satsa på den. 

Annat som föreningen gör är att delta i en 
julmarknad och årligen ordna ett skridskojip-
po tillsammans med den finskspråkiga skolans 
föräldraförening. Föreningen har också bidra-

git med pengar till ett rastotek, där eleverna 
själva får ta ansvar och låna ut rastleksaker. 

– Vi har också fått bidrag för rastoteket. I 
första hand får vi in pengar via stiftelser och 
fonder, via en liten medlemsavgift och via det 
som vi får in på julmarknaden och skridsko-
jippot. 

Hur engagerar ni föräldrarna i 
verksamheten?

– Till Sagornas natt behövs hjälp med mark-
nadsföring, att ställa igång, baka och driva ka-
féet, hålla pysselhörna, fixa ansiktsmålning, 
bygga spöktunnel och hinderbana och över-
vaka allting under kvällen. 

Till de andra jippona krävs också föräldra-
hjälp, men det är inte alltid helt lätt att enga-
gera föräldrarna.

– Det har blivit lättare med åren, men det 
skulle vara lättare som arrangör att ordna allt 
om föräldrarna i god tid kunde anmäla om de 
har möjlighet att ställa upp.

Åsa Björne började sitt engagemang när so-
nen gick i förskolan. 

– Jag var också klassförälder de tre första 
åren för att jag tyckte att det var viktigt att lära 
känna de andra föräldrarna och barnen. Det är 
absolut inte betungande, det är mer givande. 
När jag kommer hem från Sagornas natt vid 
tiotiden på kvällen och har varit där sedan ett 
på eftermiddagen är jag helt slut, men jag har 
en bra känsla efteråt, det är definitivt värt det.

Text: Malin Wikström

Hem- och Skola-föreningen vid Kyrkfjärdens skola i Ingå har i tio års tid firat Sagornas natt. 
Idén föddes då Förbundet Hem och Skola efterlyste projekt som stöder barns läsning.

Ingåförening satsar på läsning

Sagornas natt är ett evenemang som kräver noggrann planering och under kvällen kan man 
förutom läsrelaterat program njuta av läckerheter i kaféet, pysselhörna, ansiktsmålning, 
spöktunnel  och hinderbana. FOtO: ÅSa BJÖRNE

Åsa Björne har varit aktiv i styrelsen i fem år, 
men kommer nu att lämna över styrelsearbe-
tet till nya krafter. FOtO: PRIVat

»Nu finns alla böcker på 
samma ställe, där finns 
möbler som vi har skaffat 
och vi har gjort det lite 
mysigt där.«


