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Innehåll
Hem och skola 50 år 4
Hem och Skola behövs mer än någonsin, 
menar eldsjälen Mary Nybergh som var 
med och grundade förbundet för 50 år se-
dan. 

Visioner om framtiden 10
En skola som hjälper varje barn att hitta sin 
passion, sin kreativitet och sina styrkor. En 
skola som lär barnen leva med teknologi på 
ett ansvarsfullt sätt. Det är utbildningsexpert 
Pasi Sahlbergs vision av framtidens skola.

Två generationer Hem och skola-aktiva 12
Far och dotter, Nea och Stig Strandberg, 
brinner för sitt engagemang i Hem och skola-
föreningen i Norra Paipis skola. 

Kolumn 14
Eleverna måste få känna att deras åsikter tas 
i beaktande och spelar någon roll, skriver 
Ingrid Geust, 16 år.

Genussensitiv småbarnspedagogik 20
Det handlar om vilka tankar vi har om pojkig-
het och flickighet och hur vi bemöter barnen, 
säger daghemsföreståndare Amelie Lund. 

Skolstress 26
Elever känner att de alltid måste göra sitt bäs-
ta, annars klarar de sig inte, säger Emma 
Ahlroos som skrev en insändare.

Tala om prestationsångest 28
Höga förväntningar leder lätt till konstant 
stress. Sakkunniga ger föräldrar tips på hur 
de kan lätta på ungdomarnas börda. 

Recept 25
Glutenfria chokladbiskvier

Fem frågor 30
I Sunnanberg, Pargas har har Hem och Sko-
la-föreningen bland annat tagit på sig att 
upprätthålla skolans skridskoplan.

Bloggat 32
Linda Björkgård från Hem och Skolas projekt 
Varje förälder skriver om hur föräldrar kan 
vara ett stöd i sina barns lärande och skol-
gång.

 ■När jag var 13 år kändes världen som en farlig plats. Jag läs-
te i tidningen om SS-20-robotar i Västtyskland. På TV visades 
militärparader från Röda torget, parader som beskådades av 
bistra män med imponerande ögonbryn och skinnmössor. På 
biografen Sininen kuu i Tölö såg jag filmen The Day After, en 
kärnvapendystopi som var stor då, men ingen längre minns.

På den tiden ordnades det fredsmarscher runt omkring i 
Europa. I dem deltog också jag ‒ när jag var 12, 13 och 14 år 
gammal. ”Rock, rauha, rakkaus”, skallade ropen. För världen 
skulle förändras. Vi ville inte leva i kärnvapenhotets skugga.

För ett knappt år sedan Greta Thunberg inledde sin klimat-
strejk. Varje fredag sätter hon sig utanför riksdagen i Stock-
holm för att protestera mot klimatförändringen och det otill-
räckliga arbete vi vuxna gör. Hon har fått följare runt om värl-
den. Också i Finland protesterar ungdomar varje fredag på 
riksdagshusets trappor.

Under en av klimatdemonstrationerna diskuterade jag en 
stund med några 15-åriga pojkar. Jag undrade om de hade lov 
att vara där, och hur deras skola förhöll sig till klimatstrejken. 
”Vi är här på samhällstimmen”, svarade pojkarna glatt. Sam-
ma berättelse upprepas av flera andra elever. Skolorna ser de-
monstrationer i allt högre grad som ett positivt engagemang.

Samtidigt ser man helt andra reaktioner i sociala medier. 
Medelålders män gör sig lustiga över elevernas oro och för-
löjligar deras initiativ. De tar fasta på barnens kläder, hur de 
möjligtvis tagit sig till demonstrationen, vad deras föräldrar 
gör, resor de kanske gjort och så vidare.

Men elevernas engagemang är äkta. Under riksdagsvalet 
deltog jag i flera paneler i skolor i huvudstadsregionen. Kli-
matfrågan kom upp överallt. 

Fredsmarscherna i början av 1980-talet ledde knappast till 
att Gorbatjov och Reagan fann varandra. Ungdomarnas en-
gagemang i dag har däremot redan gjort avtryck på beslutsfat-
tandet. Klimatfrågan är central i så gott som alla partiers poli-
tik och i den offentliga diskussionen. Greta Thunberg har no-
minerats till Nobels fredspris, och det skulle inte förvåna mig 
om hon fick det.

Ingenting förändras utan engagemang. För att någonting 
nytt ska födas krävs det alltid att någon har någonting att sä-
ga, nya idéer att föra fram. Det kan gälla stora frågor som be-

rör hela vår världs framtid, men också mindre frågor som är 
viktiga för allas vår vardag.

Jag har ett vagt minne av grundandet av Hem och Sko-
la-föreningen i min egen barndoms lågstadieskola i Bobäck. 
Året var ungefär 1980, olympiaåret då Juha Mieto blev snu-
vad på guldmedaljen. Hem och Skola i Bobäck var någonting 
man länge förberett och väntat på. Plötsligt började det kom-
ma en tidning med en uggla i övre kanten hem i ryggsäcken. 
Det kändes trevligt att ha någonting att ta med sig hem till si-
na föräldrar, och tryggt att kontakten mellan skolan och hem-
met blev starkare. 

Hem och Skola i Finland hade grundats ett decennium ti-
digare, och sakta hade rörelsen brett ut sig i Svenskfinland. I 
dag berör förbundet så gott som varje skolbarn, och en hel del 
daghemsbarn dessutom. 

Hem och Skola började inte av sig 
självt. Det krävde många eldsjälars in-
sats. Inga strejker på riksdagshu-
sets trappa, men nog många kvällar i 
många klassrum. Ansträngningar som 
inte möttes av nedlåtande kommenta-
rer utan av iver och uppmuntran.

Detta år firar vi att Hem och 
Skola i Finland i 50 års tid 
har satt fart på familjer, lä-
rare och elever. Många 
föräldrar har engage-
rat sig i sina barns 
skola och vardag, och 
många nya idéer har 
fötts. Detta år samlar 
vi tankar som för vårt 
Hem och Skola vida-
re nästa halvsekel. Jag 
hoppas att ni delar 
med er av alla era bäs-
ta idéer.

Ingenting förändras  
utan engagemang

Ledare I det här numret

Frågor som 
håller i 50 år

För att någonting nytt ska födas krävs det alltid att någon 
har någonting att säga, nya idéer att föra fram. Det kan 
gälla stora frågor som berör hela vår världs framtid, men 
också mindre frågor som är viktiga för allas vår vardag.

 ■ Inför utgivningen av det här num-
ret har jag suttit på Hem och Skolas 
kontor och bläddrat i gamla, gulna-
de upplagor av tidningen Hem och 
Skola, eller Vi och vår skola som tid-
ningen hette i många år. Det är bå-
de underhållande och tankeväckan-
de läsning.

Det är stora, tjockbågade glasögon 
som figurerar i de svartvita fotogra-
fierna från 70-talet. I spalterna oroar 
sig föräldrar över ungdomars TV-tit-
tande, trots att kanalerna bara är två 
till antalet. Jag drar lite på mun. 

Samtidigt är det mycket som är 
oförändrat och inte alls dammigt. 
”Skärp er föräldrar! Intressera er mer 
för skolfrågor!” lyder en rubrik från 
1975. En artikel från 1979 beklagar 
att byskolor stängs.

”Föräldrar och lärare tala med var-
andra”, lyder en annan rubrik från 
1982. En annan artikel diskuterar 
hur man kan stödja tvåspråkighet i 
skolorna. Hur är det med barnens 
fritidsaktiviteter? En del barn gör 
ingenting efter skolan, andra har ing-
en fritid alls. Betygen debatteras, sti-
pendierna, sommarloven, lärarbris-
ten, besparingarna, skolmaten, skol-
fotograferingen, skoltröttheten …

Jag inser snabbt att det egentligen 
inte är så mycket som har förändrats. 
Till och med de tjockbågade glasö-
gonen har gjort comeback, och för-
äldrars engagemang för barnens skol-
gång är lika viktig som alltid!
Pamela Friström
redaktör

Anders Adlercreutz
ordförande för Hem och Skola
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Frågorna 
är eviga

hem och skola 50 år
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hem och skola

Det fanns många aktiva föräldraföreningar 
i slutet av 1960-talet. De hade framför allt i 
uppgift att skaffa pengar och understöd till 
skolorna, men de fick inte påverka. Man lev-
de i en auktoritär tid. I skolan var det rektorn, 
hemma pappa som bestämde. 

Varje skola  hade också ett föräldraråd. De 
politiska partierna vaknade till och krävde att 
råden skulle motsvara de politiska partiernas 
styrka och sammansättning. På svenskt håll 
blev det här skevt, eftersom SFP var så starkt. 
Det ledde till att samma människor i de övri-
ga partierna representerade sitt parti i ett fler-
tal skolor.

– Vi tyckte det här var fånigt. Samarbetet 
mellan hemmen och skolan var det viktigaste, 
säger eldsjälen Mary Nybergh, som valdes till 
förbundets första ordförande.

Hon betraktar sitt engagemang för förbun-
det som sin livsgärning.

– Brinner jag för något så gör jag det, säger 
hon entusiastiskt.

När vi gör intervjun, hösten 2016, är hon 95 
år och fortfarande i mycket gott skick.

– Jag medger att jag är positiv och så har jag 
goda gener. Min mamma blev 101 år.

Grundskolan – ett frågetecken
Tillbaka till det turbulenta 1969.

– Vi var fruktansvärt ivriga. I Helsingfors 
fanns det då 18 läroverk, de flesta privatsko-
lor. Några år senare skulle grundskolan infö-
ras. Ingen visste riktigt vad den skulle innebä-
ra, men i Helsingfors var man på många håll 
mycket misstänksam och fördomsfull, säger 
hon.

Den elev som ville fortsätta i ett läroverk 
måste tentera in, efter vanligen fyra år i folk-
skola. Det uppbars terminsavgifter och skol-
maten kostade, så många föräldrar hade inte 
råd att låta sina barn få en högre utbildning. 
Grundskolan skulle bli gratis för alla.

– De föräldrar vars barn gick i folkskola jub-
lade, medan både föräldrar och lärare i privat-
skolor tyckte att det var en försämring. Ock-
så i Österbotten var man mycket glad över det 
nya skolsystemet.

Mary Nybergh minns att fördomarna mot 
grundskolan handlade om att man var rädd för 
att alla barn skulle stöpas i samma form, men 

den grundläggande tanken var en jämlik sko-
la som alla skulle få gå i, oberoende av föräld-
rarnas ekonomiska situation.

Engagerade föräldrar
Det fanns ett intresse, ja en beställning på ett 
brett föräldraengagemang. Människor ville va-
ra med om att  utveckla det egna barnets skola 
och reda ut vad grundskolan egentligen skul-
le innebära. 

Några entusiastiska föräldrar i Munksnäs 
skred från ord till handling.

– Det konstituerande mötet för Förbundet 
Hem och Skola hölls den 8 maj. På några må-
nader snickrades stadgar och visioner ihop. Vi 
skissade mål och metoder, tiggde skrivmaski-
ner och dupliceringsapparat och flyttade till 
en källarlokal på Grundvägen 32. Några peng-
ar hade vi inte, men desto större entusiasm.  

– Det enda kruxet med vårt första kansli var 
att vi varken hade rinnande vatten eller toalett. 
Som tur var bodde min syster snett över gatan, 
så vi fick nyckel till dem att användas ”vid be-
hov”. Det fanns ett litet smalt fönster under 
takkanten, men när trottoaren plogades om 
vintern blev det helt igenmurat. Om alla sty-
relsemedlemmar ställde upp vid ett möte kun-
de ingen röra sig någonstans. Det var bokstav-
ligen fullt hus!

Pengar behövs
Mary Nybergh kom snart  underfund med att 
hon tyckte bättre om att verkställa beslut än att 
fatta dem, så hon blev i stället förbundets för-
sta verksamhetsledare, en post som hon inne-

hade i 13 år. Någon nämnvärd lön fick hon 
inte.

Efter tre år kom också Berit von Troil som 
ekonom in i bilden. Då behövdes en fast hand 
som tog ansvaret för den skraltiga ekonomin, 
som med god språklig förmåga kunde formu-
lera ansökningar om bidrag och som med or-
ganisatorisk effektivitet kunde delta i plane-
ringen av verksamheten. 

– Utan hennes realism och energi hade vi 
nog kört fast. I det långa loppet kan man inte 
bara leva på idealism, det behövs pengar också. 

Tidningen Hem och Skola, som de första 
40 åren hette Vi och vår skola, utkom från 
första början.

– Fast då stensilerades den och var mycket 
anspråkslös, skrattar Mary Nybergh.

Hon talar om den första tiden med stor vär-
me. 

– Det var en lycklig tid, full av kreativitet. 
Vi hade ett nära samarbete med både lärar-
facket och skolungdomsförbundet. Det var ro-
ligt att gnabbas med de entusiastiska vänster-
ungdomarna, som senare blev män i staten. 
Men en del lärare var rädda för att föräldrar-
na skulle blanda sig i själva skolarbetet. Stäm-
ningen i skolorna var mer misstänksam än vad 
den är i dag.

Alltid samma frågor
 I mitten av 1970-talet lyckades förbundet hy-
ra in sig i ett kontorsrum intill Arbetets Vän-
ners festsal vid Annegatan 26.

– Det kändes som himmelriket!
Vad handlade verksamheten om?
–Egentligen var frågorna de samma då som 

nu. Temat är evigt men generationerna byts ut. 
Det var betygsfrågan, nivågruppering i språk 
och matematik, skulle man ha ämnesrum eller 
klassrum. Vi diskuterade  ordningsregler och 
oron i skolmiljön, skolgårdarnas tristess, som-
marlovets längd, morgonsamlingarnas inne-
håll och modersmålets betydelse.

Mary Nybergh säger att man egentligen in-
te hade någon enhetlig opinion att framföra 
till centrala skolmyndigheter, utan man job-
bade med att uppmuntra lärare att informera 
och föräldrar att delta och diskutera. ”Eleven 
i centrum” var det viktigaste.

– Klassmötesverksamheten blev småning-

Det jäste och bubblade i samhället. Budskapet från de unga var: 
Demokrati, solidaritet och jämställdhet. Också i skolan växte kraven  
på mer delaktighet både från elev- och föräldrahåll. Året var 1969.  
Det år som Förbundet Hem och Skola grundades.
Text: Tua Ranninen • Foto: marcus Rosenlund

Det enda kruxet med 
vårt första kansli var 
att vi varken hade 
rinnande vatten eller 
toalett. 

”

50 år

om mycket central och vi fick många impul-
ser och mycket material från Riksförbundet 
Hem och Skola i Sverige, som senare drabbats  
av inre splittring. Vi ordnade möten, konfe-
renser och kurser för att övervinna lärarmot-
stånd och inspirera till föräldraaktivitet i olika 
delar av Svenskfinland.

Mary Nybergh är mycket stolt över en kon-
ferens som Förbundet Hem och Skola stod 
värd för på Aulanko med modersmålet som 
tema i mitten av 1970-talet.

– Vi gjorde ett kompendium av det som vi 
hade kommit fram till och det användes sedan 
som grund för fortbilning för lärare av Skol-
verket i Helsingfors.

Viktigare än någonsin
Det var viktigt att få klassmötesverksamheten 
att fungera. Man skulle inte bara dricka kaffe 
och småprata, alla skulle känna att de fått nå-
got i bagaget när de gick hem. 

Mary Nybergh anser att Hem och Skola be-
hövs mer än någonsin.

– Det finns alltid dåliga lärare, hemska för-
äldrar och ouppfostrade ungar. Hem och Sko-
las roll är att överbrygga svårigheterna och 
uppmuntra till samarbete.

Lika lite som man då visste vilka sociala 
egenskaper som behövs i morgon, vet man 
det nu.

– Jag tror att det är viktigt att man håller fast 
vid traditioner så att man blir rotfast. Vi måste 
stå på en solid grund. Tänk på alla de flykting-
barn som förlorat sina rötter. De borde förank-
ras här! Samarbetet mellan invandrarbarnens 
föräldrar och skolan blir väldigt viktigt. Här 
har skolorna en stor uppgift. I Ös terbotten har 
man kommit långt med integrationen, med-
an man trampar i barnaskorna på svenskt håll 
i Helsingfors.

Mary Nybergh tror på det småskaliga.
– Det är i den som vi människor är tryggast. 

De som går i skola har rätt till en god skolmil-
jö. De skall få en bred samhällskunskap, som 
är politiskt och religiöst oberoende.

Hon förutspår en god framtid för Förbun-
det Hem och Skola.

– Det behövs mycket entusiasm, glädje och 
optimism fortfarande – och den finns och le-
ver i förbundet!
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hem och skola  
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sidan 16
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sidan 20

Skolmaten
Har vi råd med den?
sidan 4
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 ■Förbundet Hem och skolas 
konstituerande möte hålls den 8 
maj. Mary Nybergh blir förbun-
dets första ordförande.

 ■ ”Närapå 40 timmars arbetsvecka 
plus läxläsning för en 11-åring, över 9 
timmar skoldag (60 km i buss) för en 
13-åring! Ska vi föräldrar tolerera det-
ta?” frågar Helena Nyberg i en insändare 
och frågar om vi inte borde ändra skol-
system efter människans behov istället 
för att anpassa människan efter ett orim-
ligt system.

 ■Ugglorna an-
tas som Hem och 
Skolas logo.

”Då 7-åring-
arna börjar 
skolan är skill-
naden mellan 
barnen mycket 
stor.”
Förskolan debatteras  
i Vi och vår skola.

 ■Tekniska nymodigheter i annonsspalterna.

 ■ ”Skolorna i de små orterna ‒ byarna ‒ 
bruken ‒ har varit av stor betydelse för vårt 
folks kulturarv. Senaste årtiondes urbanise-
ring och inte minst grunskolinförandet har 
dock drabbat de små skolorn intill totalt 
försvinnande”, skriver Vi och vår skola.

”Dagens elever kräver att man lyssnar 
till dem och samarbetar med dem. 
Detsamma kräver vuxna som aktivt 
vill påverka och medverka till en ut-
veckling och förbättring av samhället”
Anna Kock från Folkhälsan intervjuas om hur man kan förbättra samarbetet  
mellan elever, lärare och föräldrar.

 ■ ”Är det inte helt 
bortkastat att två- 
eller finskspråki-
ga barn deltar i den 
mycket enkla pri-
märundervisningen 
i finska som ges un-
der de första åren”, 
frågar Vi och vår 
skola.

”Elevernas fri-
tidsaktiviteter är 
ojämt fördelade. 
En del gör ingen-
ting speciellt på 
sin fritid. Andra 
har knappt något 
fritid alls.”

 ■ ”Det börjar bli ett stående pro-
blem varje höst, det där med lä-
rarbristen i våra skolor”, skriver 
Hans Moring i ledaren.

 ■ ”Ingen mår bra 
av att sitta framför 
en ruta i timtal var-
je dag”, säger Da-
niel Runeberg i en 
intervju. Datorn har 
kommit in i skolan 
för att stanna, men 
det gäller samtidigt 
att inte låta den bli 
ett självändamål.

”Föräldrar 
vakna! Kom-
munerna 
skär ner på 
skolan igen.”
FSL:s förbundsordförande 
Lilly Hollstén vill att föräld-
rarna ska föra mera oväsen.

 ■ ”Eftersom en stor 
del av skolungdo-
marna sover för lite 
kan man tala om en 
framtida hälsorisk”, 
skriver Tua Ranni-
nen som tagit del av 
den senaste statis-
tiken.

”Ska föräldrarna 
betala lägerskolan 
eller är lägersko-
lan ett pedago-
giskt inslag i skol-
verksamheten som 
kommunen ska 
stå för?”

 ■ ”Vår läroplan är så 
späckad med boklig kun-
skap, men det skulle behö-
vas mycket mera tid, i syn-
nerhet högre upp i ålders-
klasserna, att prata och re-
flektera och lära elever och 
vuxna att visa omsorg om 
varandra. Har vi inte tid 
att utveckla våra barn till 
hela, empatiska männi-
skor?” 

Micaela Romantschuk 
funderar på vad som kun-
de göras bättre efter skol-
kjutningen i Jokela.

”Huvudlös-
sen har spri-
dit sig till fler 
och fler dag-
hem ‒ och 
också en del 
skolor”. 
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Finländska Pasi Sahlberg är sedan sex måna-
der tillbaka professor i utbildningspolitik vid 
University of New South Wales i Sydney. Vi 
”träffas” via Skype för att prata om framtidens 
skola. Sahlbergs förhoppning är att Finland 
kommer att vara en föregångare när skolan och 
undervisningen utvecklas. En förändring och 
utveckling är nödvändig, anser han.

– Teknologin kommer att förändra skolan 
och inlärningen. Artificiell intelligens gör att 
undervisningen i hög grad kan flyttas från sko-
lan till hemmen, till den egna skärmen. Därför 
gäller det att det fundera på hur man i fram-
tiden bäst kan använda den tid som eleverna 
fysiskt befinner sig i skolan, säger Sahlberg.

Information kan man nuförtiden få enkelt 
också på andra sätt än under en lektion. Sahl-

berg hoppas vi i framtiden kommer ifrån det 
traditionella sättet att lära ut saker och i stället 
satsar på gemenskap och problemlösning.

– Skolan borde i högre grad än nu hjälpa 
varje barn att hitta sin passion, sin kreativitet 
och sina styrkor. Jag önskar att skolan skulle 
stödja varje elev i att hitta sin egen grej, just 
det eleven vill göra i livet. Det är oroväckan-
de att så många unga inte vet vad de vill och 
upplever att de inte är bra på något specifikt. 
Skolans uppgift är att väcka barnens nyfiken-
het och hjälpa dem att få en bra start i livet.

Robotar ersätter lärarna?
Den teknologiska utveckling som pågår kom-
mer att förändra också skolan. Pasi Sahlberg 
menar att vi inom tio år kommer att se bå-

de virtuella lärare och robotlärare. Läraryrkets 
framtid är beroende av hur väl skolan lyckas 
anpassa sig till den förändrade omgivningen.

– Om skolans funktion inte utvecklas och 
förändras så kommer lärare inte att vara nöd-
vändiga i framtiden. I så fall kan lärarna ersät-
tas av robotar. Men om vi omdefinierar un-
dervisningen och kommer fram till kreativa, 
nya, fördomsfria uppgifter så kommer skolan 
och lärarna fortsättningsvis att behövas. Frå-
gan är om, och hur väl, skolan hittar sin nya 
roll, hävdar Sahlberg.

En annan teknologisk aspekt som redan nu 
påverkar eleverna mycket är digitalteknolo-
gin. Telefoner och skärmar har blivit en del 
av skolvardagen. Sahlberg anser att teknolo-
gin möjliggör många saker och gör nytta och 

väl för många. Problemet är att hjärnans ka-
pacitet samtidigt blir lidande, vilket försvårar 
inlärningen.

– Den digitala teknologin har positiva och 
konstruktiva effekter. Samtidigt har ett över-
flöd av skärmtid och konsumtion av under-
hållning motsatt effekt. Hjärnans struktur och 
sätt att fungera förändras och det blir svårare 
att lära sig nya saker. Digiapparaternas nega-
tiva inverkan på vårt välbefinnande är globalt 
sett ett mycket oroväckande fenomen, konsta-
terar Sahlberg.

Jämlikhet utmaning för skolan
Den finländska skolan har enligt Pasi Sahlberg 
mycket positivt. Han tycker att det är fint att 
barnen får vara barn och börjar skolan först vid 

sju års ålder. Om Sahlberg får välja inleds den 
formella undervisningen inte heller i fortsätt-
ningen tidigare.

– Småbarnspedagogiken och förskoleun-
dervisningen ska stödja individerna och in-
lärningen ska ske genom lek. Jag hoppas att 
grundskolan i Finland hålls öppen, kreativ och 
flexibel. Och att vi fortsättningsvis kan lita på 
lärarnas, skolornas och kommunernas exper-
tis och omdöme. Finlands skolsystem baserar 
sig på förtroende. Hemmen stöder skolorna 
och undervisningen. Samtidigt stöder skolor-
na föräldrar och familjer i uppfostringsfrågor.

I framtidens skola är den största utmaning-
en enligt Sahlberg att bevara jämlikheten. 
Också nedskärningarna som drabbat speciellt 
den grundläggande utbildningen de senaste 

åren utgör en risk. Att trygga skolornas eko-
nomi är a och o.

– Kommunerna måste kunna erbjuda till 
exempel barn med specialbehov tillräckligt 
stöd. Det gäller också att hålla lärarna nöjda så 
att de inte överger skolorna och byter bransch, 
menar Sahlberg.

Vilken är då föräldrarnas roll i framtidens 
skola? Sahlberg poängterar betydelsen av sam-
arbete och gemensamma spelregler mellan 
skolorna och hemmen.

– Gränsen mellan undervisning och upp-
fostran kommer att suddas ut. Skolor och för-
äldrar måste hitta ett gemensamt sätt att upp-
fostra och undervisa. I framtiden lär sig bar-
nen många sådana saker hemma som tidigare 
hörde till skolan. Och tvärtom.

En skola som hjälper varje barn att hitta sin passion, sin kreativitet och sina 
styrkor. En skola som lär barnen att leva med teknologi på ett ansvarsfullt 
sätt. Det är utbildningsexpert Pasi Sahlbergs vision av framtidens skola.
Text: Jenni von Frenckell • Foto: matt luciuk

Namn: Pasi Sahlberg.
Bor i Sydney i Australien med sin familj.
Är sedan sex månader tillbaka professor i 
utbildningspolitik vid University of New 
South Wales.
Har tidigare jobbat bland annat för Utbild-
ningsstyrelsen, CIMO, Harvard Universi-
ty, Världsbanken och som lärare.
Aktuell med boken ”Let the Children Play: 
How more play will save our schools and help 
children thrive” som ges ut i sommar.

PROFIL

Jag hoppas att vi i 
framtiden kommer 
ifrån det traditionella 
sättet att lära ut saker 
och istället satsar på 
gemenskap och pro-
blemlösning.

”
flyter undervisning  
och uppfostran samman

I framtidens 
skola

hem och skola50 år
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Text och foto: Marit Björkbacka

Norra-Paipis skola är en smältdegel där barn 
från landsbygden i norra Sibbo träffar stads-
barn från Träskända. Skolan har en aktiv Hem 
och Skola-förening som har blivit en samlings-
plats för många av barnens föräldrar. I skolan 
finns 65 elever varav omkring hälften kommer 
från Träskända.

Gemenskapen i skolan är god. En viktig fak-
tor som stöder detta är arbetet som föräldrar 

och styrelsemedlemmar gör i Hem och Skola 
vid Norra Paipis skola.

– Hela byn brukar delta i vår julmarknad 
som alla i skolan förverkligar tillsammans, sä-
ger Nea Strandberg.

Hon är styrelsemedlem i föreningen och 
mamma till dottern Avin som går på sexan 
samt sonen Asan vars skolstart är inkomman-
de höst.

Nea Strandberg har själv gått i en stor finsk-
språkig skola i Träskända. Hon valde svensk-

språkiga Norra Paipis skola för sina barn då 
hon kände till skolan och den goda gemen-
skapen där genom av att hennes yngre syskon 
varit elever i skolan. 

Strandbergs föräldrar var engagerade i sko-
lans föräldraförening då hennes systrar gick 
där.

– Jag satt omkring tio år i styrelsen medan 
min hustru Ansa Strandberg skötte om bok-
föringen, berättar Stig Strandberg.

Ansa Strandberg inflikar att makarna kände 
till föräldrarna till barnen i Norra Paipis myck-
et bättre än föräldrarna till Neas klasskamrater 
som bodde nära dem i Träskända. 

För Nea Strandberg känns det som en för-
mån att på ett positivt sätt stödja sina barns 
skolgång. Föräldraföreningen har varit med 
om att samla in pengar till såväl läsplattor som 
idrottsredskap och strävar till att förse skolan 
med extramaterial då det behövs.

– Det känns fint att via de beslut vi gör i 
styrelsen kunna hjälpa både skolan och bar-
nen, säger hon.

Stig Strandberg medverkar ännu i dag i sko-
lans verksamhet men nu i rollen som skolfar-
far. Som tidigare föreningsaktiv vill han på det 
här sättet stödja lärarnas arbete.

– Jag gör det också för mina egna barnbarn. 

Engagemang 
som går i arv

Jag tycker att det är viktigt att man vet vad som 
händer i skolan, säger han.

Som skolfarfar har han deltagit i Hem och 
Skola-föreningens möte för att berätta mer om 
sig själv och vad han gör samt för att bekanta 
sig med skolbarnens föräldrar. Han skulle gär-
na se att skolfarfarverksamheten skulle kopp-
las ihop med Hem och Skola för att kunna va-
ra mera till hjälp i skolan.

Alla bara springer hit och dit
– Det man får ut av Hem och Skola-verksam-
heten fortsätter livet ut. Det är viktigt i dag när 
alla bara springer hit och dit. Verksamheten är 
en samhörighet som blir en stöttepelare i sam-
hället, säger Stig Strandberg.

Han är övertygad om att föreningsarbetet 
lär de aktiva om olika roller i samhället som på 
sikt kan föra dem framåt. Engagemanget i för-
äldraföreningen ger också ett annat pers pektiv 
på händelserna i skolan än vad en förälder får 
av att läsa meddelanden på Wilma.

– Du är heller aldrig ensam som förälder 
utan har en gemenskap bakom dig, säger Nea 
Strandberg.

Hon poängterar att Hem och Skola-arbe-
tet inte bara får innebära styrelsemöten och 
förpliktelser.

– Det skall vara roligt också. Vi har ett par 
gånger ordnat middagar för styrelsemedlem-
marna. Det är ett trevligt gäng och träffarna 
har gett mig flera nya vänner, säger hon.

Fliten belönas efter jobbet
Under de städgillen som ordnats är man noga 
med att fliten belönas efter jobbet.

– Vi brukar avsluta dem med att grilla korv 
tillsammans, säger hon.

Stig Strandberg har många goda minnen 
från sina aktiva föreningsår och för hans del 
fortsätter frivilligarbetet i skolfarfars tecken. 

Ett stenkast från familjen Strandbergs hem 
ligger Träskända daghem.

– Jag var med om grundandet av Träskända 
dagisförening för trettio år sedan och brukar 
kalla det ”mitt” dagis, säger han med ett skratt.

Då daghemmet grundades gick hans barn 
där. I dag är det barnbarnens tur. Vem vet, 
kanske de också växer upp som aktiva Hem 
och Skola-föräldrar, som modern och mor-
föräldrarna?

Far och dotter Nea och 
Stig Strandberg brinner 
för sitt engagemang 
i Hem och Skola-
föreningen i Norra 
Paipis skola. Stig var 
styrelsemedlem då Neas 
syskon var skolelever.  
I dag är Neas barn elev 
i skolan.

hem och skola 50 år
Namn: Stig Strandberg.
Bor med frun Ansa och pudeln Luna i Ky-
rölä som finns i Träskända stad. Paret har 
fyra fullvuxna döttrar, varav en bor i Stock-
holm, och fem barnbarn.
Har varit med om fem styrelseperioder bå-
de från år 1990 och på 2000-talet i sam-
manlagt 10–12 år.
Tycker att bäst med Hem och Skola-verk-
samheten är samhörigheten samt vet-
skapen att man kan hjälpa både eleverna 
och skolan.

Namn: Nea Strandberg.
Bor i Träskända tillsammans med barnen 
Avin Altay, 12 år, och Asan Strandberg, 
6 år.
Har varit Hem och Skola-medlem sedan 
2013.
Tycker att det bästa med Hem och Skola-
verksamheten är att kunna erbjuda ele-
verna trevliga och bra upplevelser i 
skolvardagen som bussresor, teater-
besök och mycket mer.

ProfilProfil
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 ■Under hela min skolgång har jag hört om Hem och Sko-
la, men kanske inte helt förstått vad förbundet är och vad det 
egentligen gör. Emellanåt fick jag en tidning i handen som jag 
skulle ta hem till mina föräldrar men tänkte inte mer på det. 
Trots detta märker jag ändå då jag tänker tillbaka att Hem 
och Skolas verksamhet är viktig.

Samarbetet mellan skolorna och hemmen är extremt vik-
tigt. Det är nödvändigt att ha en trygg miljö att komma hem 
till varje dag och att ha möjlighet till hjälp med läxor och an-
nat. Föräldrarnas engagemang i elevens skolgång är mycket 
betydelsefullt. Små saker som att bara fråga hur det var i sko-
lan, gå på föräldramöten och att visa sitt stöd gällande skol-
relaterade saker som prov, men också hobbyer, kan göra en 
stor skillnad.

Jag tycker också att evenemang som engagerar både föräld-
rarna och eleverna, speciellt i lågstadieåldern, kan hjälpa att 
skapa ett starkare band mellan hemmet och skolan. Eleverna 
har möjlighet att visa vad de gör på dagarna och föräldrarna 
får en inblick i elevernas liv i skolan.

Många föräldrar lägger stor vikt på vitsorden och att de-
ras barn ska prestera ”bra” i skolan. Såklart är detta en form 
av yttre motivation som kan funka i vissa fall, men orsakar 
för det mesta bara mer stress och ångest hos det redan stressa-
de barnet. Det gäller inte bara att uppfylla sina egna förvänt-
ningar utan man ska också uppfylla föräldrarnas. Att kom-
ma hem med ett vitsord som man själv är nöjd med och sedan 
bli utskälld av föräldrarna är nog inte det roligaste. Mina egna 
föräldrar har alltid uppmuntrat mig och mina syskon att pres-
tera bra men aldrig gjort så att vi har känt oss pressade vilket 
jag är mycket tacksam för. Ibland ber de till och med mig att 
lägga undan skolböckerna och göra något annat istället då de 
märker att mitt läsande är ineffektivt. Det här är också nöd-
vändigt, att se när det är dags att ta en paus och koncentrera 
sig på något annat en stund.

Här tycker jag att skolan skulle kunna uppmana föräldrar-
na att inte bli sura då ett prov inte gått som förväntat, utan 
kanske istället se över vad som gick fel och varför det gick som 

det gick. Det här gäller såklart också skolan, lärare har ingen 
rätt att uttrycka sin besvikelse över en elevs prestationer. 

Det är viktigt att kommunikationen mellan skolorna och 
hemmen fungerar. Föräldrarna behöver vägledning så att de 
kan stödja sina barn medan skolan 
behöver föräldrarnas åsikter. Re-
spekt mellan alla parter är också 
nödvändigt. Det klassiska tan-
kesättet att barnen ska respek-
tera de äldre stämmer så klart, 
men det gäller åt båda hållen. 
Eleverna måste få känna att 
deras åsikter tas i beaktande 
och spelar någon roll. Det är 
svårt att ha respekt för någon 
som inte respekterar en. 

Jag hoppas att Hem 
och Skolas verksam- het 
kommer fortsätta 
långt in i framti-
den och fortsätta 
utvecklas hela ti-
den för att gyn-
na alla så myck-
et som möjligt. 
Utan samarbe-
te mellan sko-
lorna och hem-
men fungerar 
det inte. 
Ingrid Geust
16 år, Helsingfors

Små saker gör enorm skillnad
”

Det klassiska tankesättet att barnen ska respektera de 
äldre stämmer så klart, men det gäller åt båda hållen. 
Eleverna måste få känna att deras åsikter tas i beak-
tande och spelar någon roll.

Kolumn
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Linnanmäki har över 40 glädjefyllda 
attraktioner, varav nio kan besökas gratis! 

Godsaker, upplevelser för hela familjen 
och en oförglömlig atmosfär. Öppet hela 

sommarsäsongen med fri entré till parken.  
Välkommen att underhållas! 

Linnanmäki.fi

REJÄLT MED GLÄDJE

Skojigt mitt i 
Helsingfors! 

PLANERAR NI KLASSRESA ELLER LÄGE
RSKOLA? 

PLANERAR NI KLASSRESA ELLER LÄGE
RSKOLA? 

ZACHARIAS 
TOPELIUS 
KUDDNÄS 

WWW.NYKARLEBY.FI/KUDDNAS 
GRUPPBOKNINGAR: kuddnas@nykarleby.fi  /  06 785 6111

ÖPPET 
15.5.–31.8
NYKARLEBY 
KULTUR & FRITID

Skeppsföreningen Albanus r.f
Sjöfartskvarteret

22100 Mariehamn
+358 (0)457 0450 013 

albanus@aland.net

LÄGERSKOLOR PÅ
ALBANUS

Hela skärgårdshavet inom vår 
aktionsradie med utgångshamn i 
Mariehamn eller till exempel Åbo. 
Lärorika och intressanta äventyr 
till sjöss och till lands. Också 
kortare kryssningar.

www.albanus.ax

aktuellt

Fair Sex kallas konceptet som Liselott Lindén, 
informatör och utbildare på Luckan föreläser 
om. Hon har under flera år föreläst om Fair Sex 
för ungdomar på andra stadiet, och samma te-
ma erbjuds nu också till föräldrar.

‒ Jag tycker att det är ett ämne som passar 
för människor i vilken ålder som helst. Vi dis-
kuterar sex från ett lite annat perspektiv än 
många kanske är vana med. Vi vill väcka tan-
kar och stödja och uppmuntra föräldrar att fö-
ra samma diskussioner med sina ungdomar, 
säger Lindén.

Fair Sex är utvecklat vid Ålands fredsinstitut 
med målsättningen att förebygga sexualiserat 
våld och främja positiva relationer bland unga. 

‒ Jag brukar definiera Fair Sex som att alla 
inblandade har sagt ja, att det känns bra bå-
de fysiskt och psykiskt, och att det är säkert. 

Det handlar mycket om den sociala biten av 
sex, om kommunikation och ömsesidighet, sä-
ger Lindén.

Lindén vill särskilt betona de positiva upp-
levelserna.

‒ I sexualundervisningen blir det väldigt of-
ta fokus på nej, att man alltid har rätt att säga 
nej. Det handlar om att förebygga smitta eller 
graviditet, sexuellt våld och negativa relatio-
ner. Det är viktiga saker förstås, men Fair Sex 
vill också främja positiva relationer.

I stället för att förutsätta att vår partner sä-
ger nej om någonting känns fel, borde vi i stäl-
let lyssna efter ett ja, och gå vidare först då. Att 
lyssna och ta reda på vad ens partner känner 
och vill, och inte nöja sig med att veta vad de 
inte vill, förklarar Lindén. 

‒ Det är en jättestor skillnad.

Ett annat problem är att det ofta pratas väl-
digt svartvitt om sex. I kärleksscener på film 
faller man i varandras armar och vet precis vad 
man själv vill och vad ens partner vill. I verk-
ligheten är det sällan så, säger Lindén.

‒ Ibland vill man någonting, ibland inte, 
ibland vet man inte riktigt, och ibland änd-
rar man sig på vägen. Det är viktigt att kom-
ma ihåg att sex kan se ut på väldigt många oli-
ka sätt, och att hela tiden vara lyhörd för sina 
egna känslor, och för sin partners känslor. Det 
är någonting som är jätteviktigt att lära sig att 
kommunicera.

Lindén säger att hennes erfarenhet är att det 
här är någonting som många ungdomar pratar 
väldigt lite om med sina föräldrar.

‒ Jag tror ju att många ganska många vux-
na är besvikna på den sexualundervisning de 
själva fick i skolan. När de sedan själva är för-
äldrar och ska prata om de här sakerna med si-
na barn känner många att de kanske saknar de 
rätta verktygen. Jag hoppas att jag kan funge-
ra som en medlare mellan ungdomar och för-
äldrar och kanske avdramatisera de här sam-
talen lite grann.

Hem och skola-föreningar har rätt att avgiftsfritt an-
lita en av förbundets föreläsare för en föräldrakväll 
varje läsår. Läs mera på Hemochskola.fi!

”Tala också om positiva relationer”
Hem och Skolas nya föreläsare Liselott 
Lindén håller workshoppar om sex och 
kommunikation. Som föräldrar behöver  
vi bli bättre på att tala om den sociala 
biten av sex med våra unga, säger hon. 
Pamela Friström, text

Lägerskola i 
Västerbottens skärgård

www.kfum.nu

Teambuilding för skolklasser
Höghöjdsbana • Klättring • Paddling •
Samarbete och Äventyr på Norrbyskär
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Unga är oroliga över klimatet
 ■Unga finländare är i större utsträckning än tidigare 

oroliga över klimatet, det rådande världspolitiska läget 
och terrorism. Det här framkommer i Ungdomsbaro-
metern för 2018 som nyligen publicerades.

Klimatförändringen väcker störst oro. Av ungdomar-
na säger 67 procent att de är mycket eller ganska oroli-
ga för klimatförändringen. Tio år sedan var motsvaran-
de siffra 50 procent.

Samtidigt har intresset för politik ökat kraftigt – 65 
procent av ungdomarna uppger att de är åtminstone till 
viss del intresserade av politik. Det är en ökning med 20 
procent sedan 2008.

Ungdomars intresse för politik har kartlagts sedan 
1996 och det här är de högsta siffrorna någonsin. Ung-
domar har en positiv inställning till demokrati och upp-
skattar den. Framför allt unga under 20 år är aktivare 
inom politisk verksamhet nu jämfört med tidigare.

Tips för en grönare vardag
 ■Har du klimatångest? I den nyutgivna boken Min lil-

la gröna ‒ Tips för en ekologisk vardag (Schildts & Söder-
ströms, 2019) delar Julia Degerth med sig av sina bästa 
råd för ett mer ekologiskt liv.

Boken är en livsstilsguide för ett hållbart levnadssätt. 
På sidorna varvar Degerth, som också är känd för blog-
gen Grön i Åbo, praktiska råd med personliga erfaren-
heter, recept, tipsrutor och vackra bilder från sin egen 
vardag.

Här finns information och tips till den som bara är li-
te nyfiken på en mer hållbar livsstil, men också förslag 
på mer radikala förändringar. Efter varje kapitel kan lä-
saren utvärdera var hen själv ligger på grönskalan, och 
välja mellan tre tre olika förslag på hur långt man vill ta 
sitt engagemang, laidback, lagom eller hardcore.

”Alla barn riskerar att utsättas för 
olika former av våld och ofredan-
den, och barns närvaro i sociala 
medier har ökat risken. Därför är 
det helt nödvändigt att lära barn att 
identifiera hotfulla situationer och 
hur man hanterar dem. Trygghets-
färdigheter handlar om hur man 
hanterar kontaktförsök som till en 
början kan verka välvilliga eller 
smickrande, men som utvecklas till 
förvirrande, obekväma eller farliga. 
Det handlar om att lära sig att skyd-
da sig själv och försvara sina grän-
ser, och att respektera andras. Barn 
behöver lära sig att identifiera och 
hantera kontakter där barnet pressas 
eller mutas att göra något konstigt. 
I skolor och daghem bör det utar-
betas gemensam praxis både för att 
undervisa i trygghetsfärdigheter och 
i att ingripa i otrygga situationer, i 
samarbete med föräldrar, och som 
en del av den dagliga verksamheten. 
Lika självklart som att lära sig hur 
man gör om det börjar brinna.”
Mirjam Kalland i Hbl 24.1.2019

Frivilligt delta i skolgudstjänst
 ■Under högtider och skolavslutningar blir evenemang 

med religiösa inslag ofta aktuella i skolan och småbarns-
pedagogiken. Enligt Utbildningsstyrelsens anvisning-
ar som förnyades i fjol har vårdnadshavarna rätt att välja 
om barnet deltar i religiösa evenemang och förrättning-
ar eller inte.

Till exempel gudstjänster, religiösa morgonsamlingar 
eller bordsböner ska enligt Utbildningsstyrelsen ordnas 
separat från den övriga utbildningsverksamheten. Vård-
nadshavarna ska dessutom informeras i tillräckligt god 
tid om evenemangen och erbjudas alternativ. Om ett 
barn inte deltar i skolgudstjänster eller morgonsamling-
ar får det inte leda till att barnet stämplas.

Fester som innehåller enstaka religiösa inslag som till 
exempel en psalm ska däremot inte betraktas som ett eve-
nemang där religion utövas, utan ses som en del av den 
finländska kulturen.

Sju mål i barnstrategin
 ■Förra våren lanserade regeringen beredningen av en 

nationell barnstrategi med målet att föra en samhälls-
politisk diskussion om barn- och familjepolitik samt att 
arbeta för ett barn- och familjevänligt samhälle.

Drygt etthundra forskare och forskargrupper fick pre-
sentera sina viktigaste forskningsresultat rekommendatio-
ner för barns välbefinnande. Utgående från forskningen 
har följande sju rekommendationer utformats:

Målet är att varje barn och ungdom har nära och tryg-
ga vuxna i sitt liv, att barn och familjer upplever delaktig-
het i uppväxt- och närmiljön, att tiden som familjerna till-
bringar tillsammans ökar, att barns och ungas vänskaps-
förhållanden stärks och ensamheten minskar, att varje 
barn och ungdom följer en individuell väg för utveck-
ling och lärande, att människor kan skaffa sig så många 
barn de önskar och att barnfamiljers fattigdom minskar

Läs mer på minedu.fi/sv/barnstrategin.

Luckan nylanserar stödchatt
 ■Luckans stödchatt Sluta panta unga i åldern 13‒29 år 

har bytt namn till Ärligt talat samtidigt fått en ansikts-
lyftning. Chatten går nu också lättare att nå via mobi-
len. 

Chatten är öppen öppen måndagar, tisdagar och tors-
dagar klockan 19‒22 då unga anonymt kan vara i kon-
takt med sakkunniga i frågor som är viktiga för dem, allt 
från studieval, jobbsökande till psykisk ohälsa. I fjol hade 
chatten över 3 000 inloggningar.

Bland de sakkunniga finns personal bland annat från 
Luckans UngInfo, Folkhälsan, Krisjouren för unga, De-
cibel, Barnavårdsföreningen, Befolkningsförbundet, 
Helsingfors stad och Ätstörningscentrum. I fjol anställ-
des också en psykolog efter att man en längre tid haft 
ökat antal unga besökare med tecken på stark psykisk 
ohälsa och självdestruktivt beteende. 

Chatten hittas på adressen: www.arligttalat.fi

önskaS: mera kompistid
 ■Elever önskar sig mer tid med kompisar. De som 

har kompisar är också nöjda med sina liv. Både högsta-
die- och lågstadieelever vill helst tillbringa sin tid hem-
ma, och många vill också ha mer egen tid. Det här visar 
Undervisnings- och kulturministeriets elevenkät, som  
95 000 grundskoleelever fick svara på.

Mest vill eleverna påverka sådant som gäller skolda-
gen: skolmaten, rasterna, lektionerna, användandet av 
smartapparater i skolan. Dessutom vill de påverka na-
tur- och naturskyddsfrågor. Många är mycket intresse-
rade av hobbyverksamhet i samband med skoldagen. 
Populärast bland flickorna är bildkonst, dans, fotogra-
fering och handarbete. Pojkarna är intresserade av par-
kour, film, media- och videokonst samt serier. 

✏ PLOc KAT

Snabbkurs i viralt självförsvar
 ■Teater Viirus klassrumsföreställning Så sant! – en 

snabbkurs i viralt självförsvar har premiär i Helsingfors i 
vår. Journalisten och skådespelaren skådespelaren Elisa 
Makarevitch står för pjäsens koncept, manus och regi 
och hon intar klassrummen tillsammans med skådespe-
larkollegan Ole Øwre.

Syftet med pjäsen är att ge ungdomar insyn i hur 
nyheter och olika offentliga budskap produceras och 
sprids, samt i vilka syften de skapas. Skådespelarna blan-
dar friskt fiktion med format som eleverna känner till 
från medievärlden och internet och upplägget är humo-
ristiskt och interaktivt.

– De som är unga i dag har alltid haft internet runt 
sig. De är skickliga på den tekniska biten, men kan be-
höva öva sig på att stanna upp och fundera på om det 
som de tar till sig är rimligt eller inte, säger Makare-
vitch.
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”Alla är olika 
     och det är okej”

Ute är det blåsigt och grått men uppe på and-
ra våningen på Smedsgatan 19 i Helsingfors 
är stämningen solig och varm. Ett tiotal barn 
har tagit över rummen ‒ de gräver efter skat-
ter i en stor låda fylld med magisk sand, de 
limmar paljetter på toapappersrullar och le-
ker Elsa och Anna. Några har klätt sig i skim-
rande klänningar och åker skridsko över gol-
vet tillsammans.

Det här är vardag för Amelie Lund. Hon är 
daghemsföreståndare på Barnavårdsförening-
ens daghem B.E. von Schantz. Lund är spe-
cialiserad på genussensitiv småbarnspedagogik 
och i sitt arbete strävar hon efter att i prakti-
ken tillämpa de teorier och metoder som hon 
studerat på Arcada. På B.E. von Schantz är 
det viktigt att varje barn får vara sig själv och 
ges utrymme att utvecklas i den riktning som 
känns rätt. 

Enligt Lund är genus mer än pojkar och 
flickor, blått och rosa, klänning eller inte klän-
ning. 

– Jag tänker att det handlar om ett förhåll-
ningssätt, alltså hur vi ser på barnen och vil-
ka tankar vi har om pojkighet och flickighet 
och hur de syns i vårt bemötande mot barnen. 

Hon menar att ett traditionellt sätt att se på 
pojkar och flickor kan vara begränsande. Till 
exempel uppmuntras pojkar fortfarande till en 
viss typ av beteende och flickor till ett annat. 

– Bråkiga flickor bemöts annorlunda. Det 
finns en tendens att omedvetet godkänna poj-
kars bråk eftersom ”pojkar är pojkar”.

läs mer på nästa sida »

Genussensitiv 
småbarnspedagogik 
behövs för att göra 
vardagen mera 
jämställd för barn på 
dagis. Det handlar inte 
om att göra om någon, 
utan om att bredda 
och lägga till, säger 
daghemsföreståndare 
Amelie Lund.
Text och foto: Amanda Mannström

Dagis
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SOMMARKOMPASSEN.FI

HITTA RÄTT SOMMARLÄGER FÖR DITT BARN! 
Söker du sommaraktiviteter eller ett sommarläger för dina barn? 
Nu är sommarkompassen 2019 här! Den digitala sommarkompassen presenterar 
svenskspråkiga kurser, läger och andra aktiviteter under sommaren för barn och 
unga. Du kan söka med hjälp av att välja ålder, region, månad eller med valfritt ord. 
Gå in på tjänsten och följ med vad som händer i Svenskfinland i sommar!

Enligt Lund stärks stereotypierna av vilka 
leksaker barnen erbjuds och vilka kläder de 
har på sig, till exempel är flickors kläder ibland 
opraktiska och i värsta fall hindrar de barnet 
från att röra sig fritt. Lund tycker ändå att lek-
saker och kläder är ett ganska ytligt sätt att se 
på det hela. Hon säger att vuxna framför allt 
behöver tänka mer på hur de bemöter barn till 
exempel när de behöver hjälp och hur de rea-
gerar på barns känslor. 

– När säger vi upp och hoppa när någon har 
ramlat, och när tröstar vi? 

Trots att många pedagoger är medvetna om 
problematiken har Lund sett barn behandlas 
olika beroende på kön och kommer också på 
sig själv ibland. Pedagoger har till exempel ten-
dens att hjälpa pojkar mer med påklädningen 
medan de kräver mer av flickor. 

– Vi utgår från att pojkar är hjälplösa och 
flickor är duktiga. Jag tror inte att någon gör 
det aktivt men vi har alla vuxit upp så här. 
Mönstren kommer inifrån.

Lund började intressera sig för genusfrågor 
inom småbarnspedagogik redan 2010 då hon 
studerade till socionom och gick en kurs i små-
barnspedagogik. I fjol skrev hon sitt masterar-
bete om genusmedveten småbarnspedagogik 
och under den processen klarnade hennes eget 
sätt att se på saken. Enligt Lund ska vi visa att 
alla är olika och att det är okej.

– Vi behöver inte försöka kompensera det 
ett barn går miste om på grund av sitt kön ge-
nom att tvinga pojkar och flickor att göra så-
dant som anses vara det andra könets grej. Då 

fortsätter vi ju att utgå från att flickor och poj-
kar är olika istället för att lära oss att se och be-
möta barnen som unika individer.

Lund vill starta en dialog med barnen och få 
dem att själva ifrågasätta normer och inse att 
de kan göra allt. 

– Det handlar inte om att göra om någon, 
utan att bredda och lägga till.

I grunderna för planen för småbarnspeda-
gogik står det att ”personalen ska uppmuntra 
barnen att göra val oberoende av könsbundna 
eller andra personrelaterade rollmönster och 
förväntningar”. 

Lund uppmuntrar sin personal att agera ge-
nussensitivt, men det är inte alltid är så lätt.

– Pedagogiken ska vara genussensitiv men 
det är bara ett av alla ord i planen. Om vi inte 
lyfter upp och reflekterar kring dessa frågor så 
är det ju svårt att agera i praktiken. 

Lund säger att trenden har varit att frågor-
na lyfts av några eldsjälar som sedan försöker 
få andra att hänga på. Hon hoppas att mönst-
ret så småningom förändras. Om hon fick be-
stämma skulle genusfrågor vara en del av allas 
utbildning. Själv valde hon att fokusera fyrtio 
studiepoäng på temat.

– Det är så centralt. Frågorna finns med i vår 
vardag hela tiden, säger hon.

Namn: Amelie Lund.
Ålder: 30 år.
Bor: I Helsingfors.
Gör: Daghemsföreståndare på dag-
hemmet B.E. von Schantz i Helsingfors.
Hobbyer: Klättring, vandring ute i 
naturen och målning.
Boktips: Ge ditt barn 100 möjlighe-
ter istället för 2 av av Marie Tomicic 
och Kristina Henkel, En rosa pedago-
gik av Hillevi Lenz Taguchi och Linnea 
Bodén, rosa: den farliga färgen av 
Fanny Ambjörnsson.

Profil

Försök få syn på normer. Vilka lek-
saker och kläder ger du ditt barn? Frå-
ga dig varför du gör på ett visst sätt.
Bemöt alla barns känslor lika. Poj-
kar och flickor är lika rädda, ledsna 
och arga och alla behöver förståelse 
och tröst ibland.
Ge alla barn samma uppmärk-
samhet. Måste man ha glittrig prin-
sessklänning eller duger en vanlig trö-
ja för att få en komplimang? 
Amelie Lunds slutarbete finns på 
bloggen tnkom.wordpress.com.

TIPS

intervju

Amelie Lund vill inte göra flickor till pojkar 
och pojkar till flickor, utan att se varje barn 
som en individ med egna behov och önske-
mål.
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Recept

400 gram solrosfrön
3 äggvitor
2 dl strösocker
300 gram frysta blåbär + lingon  
 (eller valfria frysta bär)
1 dl + 0,5 dl socker
0,5 dl vatten
3 äggulor
150 gram rumsvarmt smör
50 gram vit choklad
200 gram mörk choklad
lingonpulver (valfritt)

Gör så här: 
1. Sätt ugnen på 175°C och klä en ugnsplåt med 

bakplåtspapper.
2. Botten: Mixa solrosfröna till ett mjöl tillsam-

mans med sockret. Separera äggvitorna från 
gulorna och använd en slickepott för att blan-
da ihop mjölet med äggvitorna till en krämig 
smet. Bred ut smeten över hela bakplåtspapp-
ret och grädda bottnen i ca 15 minuter. Låt 
svalna helt.

3. Smörkräm: Koka ihop bären med 1 dl sock-
er i ca 10 minuter, tills det tjocknar. Sila ge-
nom en finmaskig sil för att få en slät bärpu-
ré. Låt svalna. 

4. Hetta upp vattnet och 0,5 dl socker i en liten 
kastrull, och låt sjuda tills sockerlagen tjock-
nat lite. Låt svalna och rör sedan ner äggulor-
na ett i taget. Smält vitchokladen och rör ner 
det i ägg-sockerblandningen tillsammans med 
det mjuka smöret och bärpurén. Använd en 
elvisp för att få en len och krämig smörkräm. 

5. Bred smörkrämen jämnt över den avsvalnade 
bottnen. Ställ i kylskåpet.

6. Garnering: Smält den mörka chokladen över 
vattenbad och bred den över smörkrämen. 
Toppa gärna med lingonpulver. 

7. Låt chokladen stelna. Skär sedan kakan i la-
gom stora rutor. Förvara biskvierna i kylen.

Recept: UngMartha

Biskvier görs 
traditionellt på  

mandelmassa, dessa 
innehåller solrosfrön. 
Passar nötallergiker 

och gluten intole - 
ranta.

Glutenfria chokladbiskvier

Läsa själv

Handbok för superhjältar: Del 
1: Handboken, Agnes och Eli-
as Åhlund. Rabén & Sjögren, 
2017.

 ■Handbok för superhjäl-
tar är en serie om Lisa, som 
går i lågstadiet. Hon är alltid 
ensam och blir retad för si-
na stora öron. En dag då hon 
återigen blir jagad av ett gäng 
med pojkar springer hon un-
dan dem till biblioteket. Där 
råkar hon hitta en bok om 
hur man blir superhjälte. 
Hon läser den flitigt och be-
stämmer sig för att ta saken 
i egna händer och bli en su-
perhjälte. Med sina nyinlär-
da krafter och sin röda mask 
får hon bättre självförtroen-
de och blir den fruktade su-
perhjälten i staden. Med Lisa 
får läsaren uppleva både fart 
och spänning. Bokens fina il-
lustrationer och det funge-
rande samspelet mellan text 
och bild lockar många till 
läsning. 

Ungdomsbok

Misslisibell, Ni vann aldrig: Så 
tog jag mig levande genom hög-
stadiet. Forum 2018.

 ■Ni vann aldrig är en stark 
berättelse om hur det är att 
vara utsatt för mobbning. 
Lisa mobbades under he-
la sin skolgång både på sko-
lan och på de sociala medier-
na. Under högstadietiden var 
mobbningen, utfrysningen 
och näthatet som värst. Li-
sa hotades och falska rykten 
spreds, ångesten var enorm. 
Under hela den här tiden var 
Lisa väldigt aktiv på sin You-
tubekanal. Den blev hennes 
räddning, men kanske ock-
så en delorsak till att hon ut-
sattes för så mycket hat så ti-
digt och så länge. I boken 
finns en faktadel med infor-
mation om mobbning och 
näthat samt råd om vad man 
kan göra om man själv blir 
mobbad. Mycket läsvärd och 
mycket att diskutera kring.

Högläsning

Wilda, Therese Loreskär, Em-
ma Ganslandt, illustrationer.
Pärlan Förlag, 2016.

 ■Genast från de första me-
ningarna får vi veta att Wil-
da känner ångest inför skol-
dagen. Även den stora tunga 
mörka dörren på det första 
uppslaget vittnar om att hon 
inte trivs på skolan. Wilda är 
ett mobbningsoffer. Hon blir 
mobbad av sina klasskam-
rater som både säger fula sa-
ker åt henne, pratar elakt om 
henne och gör henne fysiskt 
illa. Här finns också de som 
ser på och inget säger. Wildas 
ångest och ilska växer, och 
de vuxna hon försöker pra-
ta med förstår inte hennes si-
tuation. Vändningen sker då 
hon äntligen blir hörd och 
förstådd av en vuxen. En bra 
bok att ha till hands då man 
vill tala om mobbning med 
barn. 

Bilderbok

Vanessa och jag, modet att vara 
snäll, illustrationer av Keras-
coët. Verbum 2018. Origina-
lets titel: I walk with Vanessa.

 ■Bilderböcker utan text har 
blivit allt vanligare de senas-
te åren. I denna bilderbok av 
två illustratörer som kallar 
sig för Kerascoët, får vi följa 
med hur svårt det ibland kan 
vara att börja i en ny skola. 
Att man inte känner någon 
är jobbigt, samtidigt som 
det kan vara svårt att hit-
ta vänner då alla redan kän-
ner varandra. För att inte ta-
la om hur ensam man känner 
sig då någon är elak. En av 
klasskamraterna känner bå-
de hjälplöshet och ilska över 
den utsatta flickans situation. 
Hon har modet och en plan 
för att få de övriga att kom-
ma med och göra en god gär-
ning. Illustrationerna är väl-
digt tydliga och färgskalan 
går hand i hand med stäm-
ningen i boken. En bok som 
väcker många diskussioner 
om mobbning och känslor.

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.

www.naturochmiljo.fi

Lägerskola i naturen
Gemenskap, upplevelser, äventyr

Naturskolan Uttern  
erbjuder lärorik  
uteundervisning för  
er lägerskola.

Färdiga lägerskolpaket 
eller program för  
enskilda dagar.
Ta kontakt och hör mer!  
045 880 4480,  
lagerskola@naturochmiljo.fi
 

Läger vid hav 
och sandstrand!

Pörkenäs lägergård, Pörkenäsvägen 565, 68620 JAKOBSTAD
tel. 0500 369 690, info@porkenas.net
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Aktuellt

”Många ställer väldigt höga krav på sig själva”

Emma Ahlroos går på nian i Norsens grund-
skola i Helsingfors och niorna har en hel del 
att hålla reda på under våren. Hon önskar dels 
att mera hjälp skulle erbjudas från skolans si-
da, men också att det skulle bli mera normalt 
att be om hjälp som elev.

– Vi har så mycket att göra, speciellt då man 
ska söka till gymnasium eller yrkesskola, och 
när många vill ha sommarjobb. Det skulle vara 
bra att veta hur vi ska balansera allting.

Emma tycker också att det är viktigt att upp-
märksamma att allt fler ungdomar känner sig 
deprimerade, vilket kan ha långtgående kon-
sekvenser om det inte uppmärksammas i tid. 

– Det kan påverka skolarbetet och männi-
skorna omkring. Man borde visa att det finns 
stöd, att det är naturligt att be om hjälp. Det 
skulle vara bra att diskutera också det i skolan. 

Själv söker Emma till humanekologiska lin-
jen på Tölö gymnasium i första hand och till 
allmänna linjen i samma gymnasium i andra 
hand.

Skrev insändare
I januari skrev hon en insändare till Hufvud-
stadsbladet med rubriken ”Ungdomen mer 
stressad över skolan än tidigare” (18.1.2019). 
I den uttrycker hon sin oro över den ökan-
de stressen i skolvärlden. Hon citerar en un-
dersökning gjord på Helsingfors universitet, 
enligt vilken 18 procent av gymnasieeleverna 
upplever utmattning och 45 procent känner 
sig stressade. Ahlroos påpekar att den här stres-
sen kan leda till vidare komplikationer, med 
kroppsliga, kognitiva och psykiska följder.

– Jag kände väl att någonting måste göras 
och att det här är något som behövs tas upp, 
säger Emma. 

Det är mars månad på nian, hur ser 
skoldagarna ut just nu?

– Det är en massa arbeten, vi har prov var-
je vecka och också inlämningsuppgifter för att 
söka in till gymnasiet. Jag själv är med i många 
av skolans organisationer så jag hinner inte all-
tid till lektionerna, så det är mycket att hålla 
på med varje dag. 

Men trots att hon har fullt upp för det mes-
ta så skrev Emma egentligen inte insändaren 
på basen av egna erfarenheter utan utgående 
från vad hon såg omkring sig. 

Vad upplever du att ökar stressnivån?
– Elever ställer höga krav på sig själva. De 

känner att de alltid måste göra sitt bästa, an-
nars klarar de sig inte. 

Varifrån kommer kraven?
– De kommer säkert hemifrån i vissa avse-

enden och från dem själva i andra, många upp-
lever att de måste konkurrera. Det beror nog 
mycket på individen. 

Emma spekulerar i att det som folk i hen-
nes ålder ser, till exempel via sociala medier, 
Youtube-kanaler och internet överlag, är mest 
framgångsrika människor som klarar av fan-
tastiska saker. 

– Såklart känner ungdomar då att de mås-
te också klara av det här, de måste vara bättre.  

Mera ansvar på individen
En annan sak som förändrats de senaste åren är 
läroplanen, som sätter allt mera ansvar på just 
individen. Som det råkar sig har Emma Ahl-
roos talat om det med sin kompis dagen innan.

– Vi har ingen aning om vad den här nya lä-
roplanen egentligen är och på vilka grunder vi 
blir bedömda. Idén att man ska sätta mål för 
sig själv fungerar inte, eftersom man inte vet 
vad det innebär och hur man ska göra.

I princip tycker Emma om idén att indivi-
den har mera ansvar, men handledningen är 
bristfällig. Dels har lärarna ont om tid, dels vet 
inte ens de alltid vad den nya läroplanen inne-
bär i praktiken. 

– Om det skulle vara tydligt vad målen är 
i vissa ämnen, så skulle man kunna priorite-
ra det istället för att vara stressad av alla upp-
gifter och alla prov. Då tror jag också att man 
skulle veta vad det är man arbetar för och var-
för. Det skulle sänka stressnivån, säger Emma.

Hon har även ett annat förslag, som hon 
också nämnde i insändaren: inför mera pre-
sentationer och inlämningsuppgifter istället 
för att ha så många prov.

– Det är något jag tänkt på under min skol-
gång. Proven är ett stort problem för många. 
Människor kommer ihåg saker på olika sätt, 
olika snabbt och olika mycket. Prov tar upp 
hur mycket du kommer ihåg för stunden, och 
det är många som glömmer allt efter provet. 
Om vi istället skulle ha presentationer eller in-
lämningsuppgifter så skulle processen att lära 
sig bli helt annorlunda. 

Jag tycker vi borde få mera hjälp i skolan med hur man hanterar 
skolarbete, i hur vi ska planera vår tid och vad vi ska prioritera. 
Det är jätteviktigt, säger 16-åriga Emma Ahlroos. I januari 
skrev hon en insändare om stressen i skolan.

Emma Ahlroos är oroad över den ökande stressen i skolan.

Text och foto: christian Bertell
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Enligt Hälsa i skolan-undersökningen (THL, 
2017) känner sig en femtedel av unga sig otill-
räckliga i skolan. 

Verksamhetsledaren för ungdomsverksta-
den Sveps, Tariku Ahlfors, har inget problem 
med att förstå varför känslan av otillräcklig-
het är så utbredd. Han säger att alla vuxna har 
ett ansvar att inte öka på ungdomarnas press. 

– Jag brukar säga rakt ut att det är helt okej 
att ta det lugnt. Man behöver verkligen inte 
ha alla svar om sin framtid som 15‒16-åring. 
Om föräldrarna tror det och är oroliga smit-
tar oron av på ungdomarna.

De över 200 ungdomarna som årligen besö-
ker Sveps berättar också att de är rädda för att 
göra fel val efter nian och känner ångest inför 
normer och krav från släktingar. Ahlfors upp-
manar vuxna att fundera på vad och hur de ta-
lar med unga på släktträffarna. 

Berätta om hur du misslyckats!
Bicca Olin, ordförande för Finlands svenska 
skolungdomsförbund, håller med. 

– Varför ska de vuxna alltid berätta om allt 
de gjort bra och vad de lyckats med? Det kan 
vara viktigare att berätta exempel på vad man 
misslyckats med och säga att det inte var så 
farligt! 

vuxna kan  
ge verktyg att 
hantera stress

– Berätta om hur du inte hittade en studie-
plats förrän du var 30 och att allt ordnade sig 
i alla fall. Eller att du inte fick ditt första som-
marjobb förrän du var 17. 

Olin säger att man ska säga rakt ut att det 
alltid finns hopp, att det inte är hela världen 
om man inte kommer in någonstans på första 
försöket, klarar studenten genast eller är sjuk 
och inte kan fixa det där viktiga provet just då. 

Bicca Olin betonar hemmets och föräldrar-
nas betydelse just nu i och med att de senaste 
årens nedskärningar drabbat högstadier, gym-
nasier och yrkeshögskolor hårt. 

– Det här är ett samhälleligt problem, lä-
rarna har inte samma resurser att hjälpa ele-
ver som tidigare. Samtidigt förändras världen 
i en oerhörd takt som de unga inte själva kan 
påverka. 

– Därför är det viktigt med hur vi själva ta-
lar om vår stress och skapar lugn från samhäl-
lets eviga impulser. Jag tänker på mig själv när 
barnen i matbordet säger: ”Lägg bort telefo-
nen, du har själv sagt att vi inte svarar i tele-
fon när vi äter”. 

Stress behöver inte vara farligt
Elevhandledare Ida Martin betonar att själv-
kännedom är a och o. De vuxna i skolan och 

hemma borde enligt henne redan tidigt ”öpp-
na begreppen” för ungdomarna och lära dem 
skillnad på normal stress som hör livet till och 
ångest. 

– Det finns elever som tror att känslan av 
stress inför ett prov eller ett kortare projekt 
är farlig, och som trissar upp sin egen känsla 
och dessutom suger åt sig av andra skolkom-
pisars stress. 

– Om de skulle förstå att det är en lång väg 
från vanlig provstress till ångest skulle de kän-
na sig säkrare, må bättre och kunna koppla av 
lättare. All stress är inte farlig. 

Hon varnar ändå för att långvarig stress kan 
utvecklas till ångest, handlingsförlamning och 
depression, just därför är det så viktigt att lä-
ra känna sig själv och veta var ens gränser går.

Tankar, känslor med teater
Kulturarbetaren CG Wentzel är chef för tur-
néteater Taimine och ser sin uppgift i skolor-
na som kristallklar.

– Det är enkelt. Vi väljer ungdomarnas pers-
pektiv och fungerar som en kompass för dem. 
Vi ger exempel på situationer och lösningsmo-
deller och erbjuder en möjlighet att tänka på 
djupet och känna efter.

För att komma ungdomarna nära och lyfta 

fram saker som berör dem, men som de kan-
ske inte ens vågar diskutera sinsemellan måste 
Wentzel & co vara ganska provokativa. Han 
vet att de har lyckats när de har hundratals 
elever som lyssnar, skrattar och kanske fäller 
en tår tillsammans.  

– De har fått en gemensam upplevelse, där 
de känner igen sig själva och sina kamrater, nå-
got konkret att greppa. Sedan kan de diskute-
ra det vidare med hjälp att ett pedagogiskt ef-
termaterial. 

Det viktigaste Wentzel upplever att vuxna 
kan göra är att ge ungdomarna en möjlighet 
att diskutera med vuxna, som inte stå där med 
höjt pekfinger och berätta hur livet ska levas. 

– Tävlingen i dagens samhälle är hård och 
vi borde skruva ner på takten lite. Få mer ut av 
budskapet att vi är alla i samma båt och att li-
vet inte sist och slutligen handlar om att tävla. 

Taimines produktion nästa höst heter Lycko-
manifestet. 

– Där har vi de kära föräldrarna med, de är 
nämligen centrala i framgångsproblematiken. 
Ett litet ord eller en blick vid frukostbordet 
räcker för att lägga press på de unga.

– Vi vill skapa lust hos ungdomarna och sig-
nalera att man får och ska njuta. Ungdomsti-
den är så kort!

Höga förväntningar på många olika områden i livet leder 
lätt till konstant stress och prestationsångest. Läs hur fyra 
sakkunniga tycker att föräldrar kan lätta på ungdomarnas 
börda. Och vad ungdomarna själva kan göra för att må bättre 
och lägga ribban på rätt nivå.

Nina Winquist, text • istock, foto

Ett första steg mot att bli fri från prestationsång-
est är att bli medveten om den. Börja reflek-
tera över vilka krav du har på dig själv, 
fråga dig om de är rimliga och vad finns det 
frånkopplat omgivningen som du har i dig 
själv som gjort att du hamnat här? Fundera på 
varför det känns så viktigt att pre-
stera, varför så mycket ångest kommer när 
du inte kan leva upp till förväntningarna på 
dig själv.
Våga misslyckas. Det kan kännas jobbigt och 
ta tid att lära sig. Rädslan att misslyck-
as är ofta en stor orsak till prestationsångest. 
Genom att medvetet utsätta sig för misslyck-
anden kan du möta rädslan, känna hur den 
känns, titta lite på den. Kanske ge den mindre 
spelrum. Och bli fri från den.
Nu kan ett stundtals jobbigt men ofta spännan-
de arbete ta vid med att försöka lära kän-
na sig själv och hitta personen bakom alla 
prestationer. Påminn dig själv om att försöka 
stanna upp och känna efter, var snäll 
mot dig själv och kom ihåg att det är okej att 
det kan ta tid att bli vän med sig själv.

Tips

Aktuellt
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Tidningen Hem & skola
Aktuellt från förbundet

Hem och Skola 50 år
 ■ I år är det 50 år sedan Förbundet Hem och Skola grundades. Vi fi-

rar med att ordna träffar ute i regionerna i höst. Tanken är att fö-
ra samman föräldrar och tillsammans reflektera över dagens föräldra-
skap. Vi kommer att sprida information via vår webbplats och Face-
book då träffarna närmar sig. 

Stafettkarnevalen – välkommen på kaffe 17–18.5
 ■Stafettkarnevalen ordnas den 17‒18 maj i Alberga i Esbo. Hem 

och Skolas projekt Varje förälder är på plats och bjuder traditionellt 
föräldrar och busschaufförer på kaffe och te. Petra Högnäs och Lin-
da Björkgård som arbetar med projektet är på plats och berättar gär-
na hur de arbetar med att involvera österbottniska föräldrar i samar-
betet mellan hemmet och skolan eller dagis.

Mer än ord
 ■Har du ett barn som har en 

funktionsnedsättning? På webb-
platsen Meränord.fi finns nyttig 
information som riktar sig till dig 
som är förälder, men också till de 
professionella som möter famil-
jerna med specialbehov. På sidan 
finns intressanta och proffsiga videoklipp där föräldrar berättar om si-
na erfarenheter. Mer än ord är ett finlandssvenskt projekt som FDUV 
koordinerar. 

Den nationella Hem och Skola-dagen 27.9
 ■Under den sista fredagen i september firas den nationella Hem och 

Skola-dagen. Rektorerna har fått information och uppmanats att an-
mäla att skolan deltar. Syftet är att skapa en dag då skolan på ett lät-
tillgängligt och välkomnande sätt inbjuder föräldrar att bekanta sig 
med skolans verksamhet. Det passar också bra att skolan väljer ett an-
nat datum för att fira dagen. 

Nykter – Solklart!
 ■Skolavslutningen närmar sig och många festligheter är på kom-

mande för både liten och stor. Kampanjen Nykter – Solklart! påmin-
ner oss vuxna om vår roll i att stöda ungdomarna i att festa utan rus-
medel.
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Fem frågor

Sunnanbergs skola är en liten byskola på Ålön, 
åtta kilometer utanför Pargas centrum. Sko-
lan har 36 elever fördelade på tre sammansatta 
klasser. Nedanför de röda skolhusen med vita 
knutar breder den glittrande Sunnanbergsvi-
ken ut sig, på norrsidan ligger skogen.

– Det finns en väldigt fin samhörighet på 
Ålön, en byagemenskap där folk ställer upp 
för varandra. Det är också styrkan i vår föräld-
raförening, säger Marjo Paavola som är Hem 
och Skola-aktiv.

I Sunnanberg har föräldraföreningen bland 
annat tagit på sig att upprätthålla skolans 
skridskoplan.

‒ Staden meddelade de inte längre har re-
surser att sköta planen, och då beslöt föräld-
rarna att göra det i stället. Vi har föräldrar som 
kommer och pumpar vatten på planen, och 
här finns bönder med traktorer som plogar den 
när det behövs, berättar Paavola.

‒ Det har varit en jättefin grej. Dels har sko-
lan då tillgång till skridskoplanen under gym-
nastiktimmar och raster, dels kan familjer sam-
las och åka skridskor på kvällarna.

När isen har smultit står följande talkopro-

jekt i tur. Hem och Skola-föreningen sköter 
nämligen också om den lokala badstranden.

‒ Mustfinns badstrand är Pargas finas-
te strand om du frågar mig. Varje vår ordnar 
föreningen städtalko på stranden, och under 
sommaren har varje familj några städturer på 
stranden.

För sitt arbete får föreningen ett arvode av 
Pargas stad.

Det låter som om ni har en väldigt aktiv 
förening. Hur lyckas ni engagera föräl-
drar?

‒ Jag tycker att vi har lagom mycket verk-
samhet. Vi ordnar Halloween-fest och jul-
lotteri på höstterminen, och så blir det några 
talkokvällar på våren och sommaren. Jag tyck-
er inte att det är för mycket, utan bara roligt.

‒ För att få människor med i styrelsen får 
man visserligen fråga runt lite, men när det 
behövs hjälp med någonting ställer alla famil-
jer upp. Det är kanske så att familjerna kän-
ner ett större ansvar i en liten skola, de ser att 
deras insats behövs, säger Paavola.

Varför behövs föräldraföreningar? 
‒ Jag tycker att Hem och Skola-föreningen 

är en viktigt diplomatisk länk mellan hemmet 
och skolan. Det är en plattform där föräldrar 
kan mötas för att diskutera saker som rör sko-
lan. Dessutom bidrar det till samhörigheten 
utanför skolan.

‒ Föreningen är en naturlig inkörsport till 
närsamhället. Det märkte jag själv när jag flyt-
tade hit. Det var ett enkelt sätt att lära känna 
andra familjer.

I dagsläget är eleverna i Sunnanbergs sko-
la evakuerade till en lägergård några kilome-
ter bort på grund av inomhusluftproblem i de 
gamla skolhusen. Hem och Skola-förening-
en har bildat en arbetsgrupp som under flera 
år har lobbat för byskolan. Skolans framtid är 
fortfarande oviss.

‒ Vi menar att skolnätverket också behöver 
små skolor, att det är ett alternativ som behö-
ver få finnas. En liten enhet är trygg och smi-
dig. Dessutom är en livskraftig skola en viktig 
motor i ett livskraftigt lokalsamhälle, det hop-
pas vi att beslutsfattarna också ska tycka, säger 
Marjo Paavola.

Talkoandan lever i Sunnanberg

Frågar man barnen är det nog den årligen återkommande Halloweenfesten som är höjdpunkten. 
Föräldrarna fixar dekorationer, barnen klär ut sig, det bjuds på korv och pommes och så är det 
disco. Själv värdesätter jag den fina gemenskapen bland familjerna, säger Marjo Paavola.
Text och foto: Pamela Friström

Det är kanske så att familjerna känner ett större ansvar i en liten skola, säger föräldrarna i Sunnanbergs Hem och Skola-förening.  
På fotot Henrik Leino, Marjo Paavola, Arnvid Paavola, Jonna Öhman, Nathalie Öhman, Jasper Öhman, Robin Öhman och Filip Öhman.
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 ■Hur förväntar vi oss att våra barn ska klara 
sig och prestera i skolan? Bär vi på föreställ-
ningar om hur deras framtid ser ut och i så 
fall, hur påverkas de av våra föreställningar?

I slutet av förra året kom Unicef ut med 
rapport om jämlikhet och inlärningsresultat 
för barn i rika länder, av vilket Finland av var 
ett. En intressant aspekt som lyftes fram i rap-
porten var finländska 15-åringars uppskatt-
ning om huruvida de förväntas avlägga en ex-
amen på högskole- eller universitetsnivå. I 

en jämförelse bland elever som pres terat lika 
bra på läsning, uppskattade nästan hälften av 
eleverna med föräldrar som hade ”högstatus-
jobb” att de kommer att avlägga en examen 
på tredje stadiet. Motsvarande procent för 
barn med föräldrar i ”lågstatusjobb” var cir-
ka en tredjedel. För att förenkla detta, betyder 
det alltså att föräldrarnas bakgrund påverkade 
hur tonåringarna föreställde sin framtid och 
kapacitet att avlägga högskolexamen.   

Ofta lyfts familjens svaga socioekonomiska 
bakgrund som orsak till barnens svaga skol-
framgång, men det är inte fallet. Bland and-
ra forskare har även Kaisa Aunola, profes-
sor i psykologi, i sin forskning kommit fram 
till att barnens bakgrund inte automatisk på-
verkar barnens inlärning och skolframgång. 
Det betydelsefulla är föräldraskapet och sam-
spelet inom familjen. Betydelsen av att för-

äldrarna tror på sitt barns kunnande har stör-
re betydelse för motivationen i ett läroämne, 
än det hur barnet de facto presterar i ämnet. 
Även det att föräldrar visar intresse och del-
tar i evenemang i skolan har en positiv kopp-
ling till barnens inlärningsresultat och attity-
der gentemot skolan.    

Med detta blogginlägg en kall vårmorgon 
vill jag uppmuntra varje förälder till att visa 
för era barn att ni tror på dem!
Läs mer i bloggen Varje förälder på Hem och skolas 
webbplats hemochskola.fi.

självuppfyllande profetior
Linda Björkgård från Hem och 
Skolas projekt Varje förälder 
skriver om hur föräldrar kan 
vara ett stöd i sina barns lärande 
och skolgång.

Bloggat

Stipendier och resebidrag att söka

Stipendier kan sökas för att delas ut  
till sådana elever, vilka gjort en fin 
ledarinsats för idrotten i sin skola.

De som har elever med specialbehov kan 
anhålla om resebidrag för deltagande i 
Stafettkarnevalen. 

Läs mer om hur ni ansöker  
på www.skolidrott.fi

Välkommen med och njut av två 
oförglömliga dagar i Alberga, Esbo! 

Det kommer att vara spring i benen veckoslutet
17.-18.5.2019

www.stafettkarnevalen.fi
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