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”
Nytt material för sexualundervisning
– Materialet går inte bara ut på sex, sexuali-
tet är ett brett område hos oss alla. Det hand-
lar också om bland annat känslor, puberte-
ten, hur kroppen ser ut, sex i medier och hur 
man kan skydda sig från övergrepp, säger 
Suss Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa.

Ny medarbetare på Hem och Skola
– Du kan stärka din tro på din egen förmå-
ga att klara av saker genom att kunna göra 
dem i tid och få dem gjorda. Det är en vik-
tig del, det gör att du nästa gång tänker ”ja, 
men jag får det här gjort”, säger Katarina Pe-
rander-Norrgård.

Plockat
Stiftelsen Bensow har startat en ny verksam-
het, Min stig, som riktar sig till svenskspråki-
ga barn och unga som lever i en familj där 
en förälder har ett missbruk eller en psykisk 
sjukdom.

Guide om dagisstart
– Alla frågor vi funderade på finns ju där, 
och där finns flera saker som vi inte egentli-
gen hade tänkt på, säger Marcus Knip om 
Hem och Skolas nya guide om att börja da-
gis.

Kolumn: Micaela Röman
”Jag tänker på föräldrar till friska barn, om 
de vet hur det känns, då de i all sin välme-
ning önskar att vi skulle göra något för att 
hjälpa vår son.”

webbkurs för tonårsföräldrar
För att stödja tonårsföräldrarna i deras för-
äldraskap erbjuder Barnavårdsföreningen i 
Finland en nätkurs för föräldrar till barn i ål-
dern 11 till 17 år.

Bloggen
”Under intensiva diskussioner i Närpes kom 
föreningarna fram till att det nu är dags att 
gå inför ett utökat samarbete sinsemellan.”

Recept
Pasta Carbonara med grillost

Fem frågor
I så gott som helfinska Uleåborg finns förbun-
dets nordligaste Hem och Skola-förening vid 
Svenska Privatskolan i Uleåborg, en förening 
som nyss vaknat till liv igen.

 ■När det yngsta av våra fem barn går ur lågstadiet våren 
2022 kommer det att vara vår 18:e vårfest i rad i Bobäck låg-
stadieskola. Flera av de åren har jag suttit med i styrelsen för 
Hem och Skola i Bobäck, men det börjar vara några år sedan 
senast. 

När vi föräldrar kom hem från höstens föräldramöten möt-
tes vi ofta av ängsliga barn som undrade om jag nu säkert 
fortsätter i Hem och Skola. De upplevde att det var viktigt att 
vi var engagerade. Om inte annat så för att det gav ett back-
stage-pass till förberedelserna inför skolans årliga Halloween-
disco. 

De senaste åren har varken min hustru Ia eller jag, till vå-
ra barns besvikelse, varit aktiva på ett lokalt plan. Lyckligtvis 
finns det nationella förbundet som har tagit emot mig i si-
na armar. 

 ■Hem och Skola fungerar på flera plan. Dels har vi alla de 
lokala föreningarna som bidrar till att skolan, samarbetet mel-
lan föräldrar och lärare, fungerar bättre. Föreningarna som 
fixar trevliga kvällar för föräldrarna, hjälper till med arrange-
mangen kring klassresan eller som organiserar kvällsprogram 
på skolan. 

Dels har vi Förbundet Hem och Skola som håller i trådar-
na på ett nationellt plan, och stöder det arbete som görs i vå-
ra skolor och daghem. I styrelsen för förbundet sitter många 
nuvarande och före detta Hem och Skola-aktiva som utvidgat 
sitt engagemang till att gälla hela Svenskfinland. 

När man har studerat de faktorer som inverkar på barns 
trivsel och framgång i skolan ligger föräldraengagemanget all-
tid högt uppe på listan, det innebär att vi föräldrar har insyn 
i skolans verksamhet och engagerar oss i den. Därför är Hem 
och Skola-verksamheten så viktig. Därför är det så viktigt att 
vi får med så många föräldrar som möjligt. 

 ■Förbundet Hem och Skola behöver hela tiden nya styrelse-
medlemmar. Varje år stiger några åt sidan eftersom man in-
te får sitta i styrelsen hur länge som helst. Varje år ersätts de 

med nya aktiva föräldrar från olika delar av Svenskfinland. 
Tillsammans bildar vi ett tvärsnitt av vårt samhälle. Vi är för-
äldrar med olika erfarenheter, olika bakgrund, från olika de-
lar av landet. 

Hem och Skola är en totalt opolitisk organisation. Även 
om vi tar ställning till och debatterar aktuella samhälleli-
ga frågor som berör skolan, barnen och föräldraskap sker det 
utan  ideologiska förtecken. Bara det är uppfriskande i den tid 
av ökad polarisering som vi har runtomkring oss. 

I den här tidningen får vi bland annat läsa om mobbning. 
Det är en fråga som många av oss har erfarenhet av, och en 
konkret fråga som bevisligen kan motverkas av föräldraenga-
gemang. Om vi föräldrar känner varand-
ra och håller kontakt leder det automa-
tiskt till mindre mobbning. Om vi byg-
ger upp den kontakten genom att orda 
Halloween-discon i skolan eller ge-
nom att bara ordna en fest för oss för-
äldrar är sedan sekundärt. Och när 
du väl har upptäckt den under-
görande verkan kontakten 
har, hoppas jag att du fun-
derar på att fördjupa ditt 
engagemang genom att 
delta i arbetet på för-
bundsnivå. Ta gärna 
kontakt om du vill ve-
ta mera.

Engagemang på flera nivåer

Ledare I det här numret

Guld värda 
tipsTillsammans bildar vi ett tvärsnitt av vårt samhälle.  

Vi är föräldrar med olika erfarenheter, olika bakgrund, 
från olika delar av landet.  ■De flesta av oss vet att om man 

stressar och skyndar på små barn, el-
ler större, behöver det inte betyda 
att de sätter i en extra växel och för-
står att det är bråttom. Och att fast 
man tjatar och tjatar så städar inte 
ton åringens rum sig självt. I det här 
numret av tidningen får vi några tips 
om vad vi föräldrar kan göra för att 
stödja våra barn. Föräldrawebben är 
en webbaserad kurs för tonårsföräld-
rar, som ska bidra till att skapa förstå-
else mellan tonåringar och föräldrar.

I en artikel berättar Katarina Pe-
rander-Norrgård, ny medarbeta-
re på Hem och Skola, bland annat 
om självreglering, ett ämne som hon 
forskar i. Genom bättre självreglering 
kan stressen minskas. Katarina Pe-
rander-Norrgård har varit med i pro-
jektet Studera smart, och hon tipsar 
om fem videoklipp som producerats 
inom projektet, främst för dem som 
börjar studera vid universitet. Klip-
pen finns på Youtube och fungerar 
också för yngre studerande, där finns 
tips om bland annat tidshantering.

Föräldrar kan hjälpa sina barn med 
att självreglera, skapa struktur och 
hantera tiden. Det förutsätter för-
stås att föräldrarna själva kan plane-
ra, strukturera och hantera tiden, ens 
lite grann. Och för den som behöver 
lite hjälp så funkar Katarina Peran-
der-Norrgårds tips också för vuxna.
Malin Wikström
redaktör 
redaktor@hemochskola.fi

Anders Adlercreutz
ordförande för Hem och Skola
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Kapitlet om bedömning skrevs om och änd-
rades senast för den nuvarande läroplanen 
som trädde i kraft år 2016. Nu, endast någ-
ra år senare, uppdateras bedömningskriterier-
na igen. Kriterierna upplevs inte ha varit till-
räckligt tydliga och bedömningen ska bli mer 
likvärdig.

Hem och Skolas verksamhetsledare Micae-
la Romantschuk ser många utmaningar med 
det nuvarande systemet. Bland annat är krite-
rierna så många att det blir näst intill omöjligt 
för lärare att beakta dem alla.

– Tanken är god men man har gjort det li-
te för komplicerat. Å ena sidan finns det mål 
och kriterier som man ska uppnå, å andra si-
dan ska eleven ställa upp egna mål. Det är in-
te alls ovanligt att det finns en konflikt mellan 
dessa mål. När eleven sedan bedöms så bedöms 
hen inte utgående från de mål eleven själv har 
ställt upp, utan utgående från de mål som finns 
för respektive läroämne.

Romantschuk menar att just detta är be-
dömningsdiskursens paradox.

– Man vill fokusera mindre på vitsordet och 
mer på att uppmuntra, berömma och bedö-
ma arbetssättet. Man pratar om individuell be-
dömning och att lära för livet, vilket i sig är bra. 
Ändå måste bedömningen, för att vara rättvis, 
utgå från de mål som man har ställt upp för 

respektive ämne. Här finns en paradox måste 
synliggöras, konstaterar Romantschuk.

Den nu aktuella förnyelsen ska göra bedöm-
ningen mer likvärdig och tydligare kriterier ska 
underlätta lärarnas arbete. Micaela Romant-
schuk anser att man måste vara pragmatisk, en 
likvärdig bedömning är enligt henne en utopi.

– Man måste våga inse att bedömningen 
aldrig blir helt likvärdig. Givetvis är det bra 
att sträva efter rättvisa, men likvärdig bedöm-
ning är inte möjlig utan nationella nivåprov. 
Det är en realitet som vi helt enkelt är tvung-
na att leva med.

Eleverna har aktiv roll
Tidigare använde sig lärarna mer av så kall-
lad relativ bedömning. Det innebär att ele-
verna jämförs med de andra eleverna i klas-
sen. Ju bättre kunnande i klassen, desto svåra-
re är det att få vitsordet 10. Nu ska varje ämne 
i den grundläggande utbildningen ha separa-
ta bedömningskriterier. Fokus ska ligga på det 
goda och positiva och bedömningen ska va-
ra mångsidig.

– Nuförtiden har eleverna en aktiv roll i bå-
de lärandet och bedömningen. Lärandet är 
målstyrt och eleverna ska själva vara med och 
ställa upp och formulera sina mål. Eleverna 
ska få feedback också under inlärningsproces-

ny Bedömning 
ska ge klarhet 
och rättvisa

sen och de ska lära sig att bedöma sig själva, 
beskriver Romantschuk.

Elevens delaktighet i lärandet ser hon som 
en bra sak, men det får inte bli för betungande. 

Risken finns att systemet gynnar de starka 
eleverna. För läraren gäller det att klara av att 
balansera upp det hela, att inte lägga för myck-
et ansvar på eleverna i ett alltför tidigt skede.

Kommunikation med föräldrarna
Romantschuk påminner om att mycket i be-
dömningen har förändrats sedan elevernas för-
äldrar gick i skola för tiotals år sedan. Därför 
är det viktigt att också föräldrarna känner till 
kriterierna och hur bedömningen görs idag.

– Jag önskar att alla skolor skulle bjuda in 
också föräldrarna till delaktighet i barnets lä-
rande. Det skulle samtidigt underlätta lärar-
nas arbete. Föräldrar bör känna till innehållet 
i läroplanen för olika ämnen. Men minst lika 
viktigt är det att känna till barnets mål, så att 
man kan stödja barnet i lärandet.

I läroplanen betonas också vikten av att 
vårdnadshavarna får tillräckligt med informa-
tion om hur elevens studier framskrider. Hem 
och Skolas föräldrabarometer från 2018 visar 
att över 60 procent av föräldrarna har märkt att 
bedömningen blivit mångsidigare sedan 2016.

– Det här är absolut en bra utveckling. Men 
barometern visade också att skolorna har blivit 
bättre på att presentera läroplanen för föräld-
rarna men inte på att informera om bedöm-
ningen. Skolorna måste komma ihåg att kom-
municera med föräldrarna också om bedöm-
ningen, det är extremt viktigt.

Hur kan då skolorna göra föräldrar 
mer delaktiga?

– Mitt råd till lärarna är att kommunicera 
öppet och ta upp de här frågorna med föräld-
rar. Berätta om kriterierna och hur bedöm-
ningen görs i just er skola. Och så måste lärar-
na självklart få utbildning i bedömning. Det 
är en förutsättning för att det ska fungera bra, 
summerar Romantschuk. 

Betyg, vitsord, bedömning – alla tre är en  
oskiljbar del av skolan. Bedömningen baserar  
sig på otaliga bedömningskriterier. Nu upp-
dateras kriterierna för att bedömningen ska  
bli tydligare och rättvisare.
Jenni von Frenckell, Text • pamela friström, Foto

Utbildningsstyrelsen fastställer i 
grunderna för läroplanen riktlinjerna 
för bedömningen av lärandet.
Syftet med bedömningen är att 
handleda och sporra eleven i 
studierna och att utveckla elevens för-
utsättningar för självbedömning. Dess-
utom ska bedömningen definiera hur 
väl eleven har uppnått målen som har 
ställts upp.
Formativ bedömning: Bedömning av 
elevens lärande. Själv- och kam-
ratbedömning är en del av den forma-
tiva bedömningen.
Summativ bedömning: Bedömning av 
elevens kunnande.
Relativ bedömning: Eleverna i 
en klass jämförs med varandra och 
rangordnas utifrån sina kunskaper.

Fakta

tema

– För att kunna stödja barnet i lärandet mås-
te föräldrarna känna till de inlärningsmål 
som barnet själv har ställt upp, säger Hem 
och Skolas verksamhetsledare Micaela Ro-
mantschuk. Foto: KARIN lINDRooS
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De senaste åren har bedömningskriterierna 
i läroplanen stött på kritik. En del av kriti-
ken har handlat om likvärdighet och bristen 
på likabehandling mellan skolor och elever, 
säger utvärderingsexpert Jan Hellgren vid 
Nationella centret för utbildningsutvärde-
ring NCU.

– Ett problem är att vitsord i olika sko-
lor inte alltid betyder samma sak. Till exem-
pel kan det vara lättare att få 8 i finska i Öst-
erbotten än i Helsingfors. Problemet fram-
kommer ext ra tydligt i Helsingfors där kon-
kurrensen om gymnasieplatserna är hård.

Som bäst omarbetas kriterierna för att 
bedömningen ska kunna göras på jämlika 
grunder i alla skolor. Men helt felfritt kan 
systemet aldrig bli.

– Det finns och kommer alltid att finnas 
individuell variation. Det finns inte heller 
några planer på att införa nationella nivå-
prov i grundskolan. I Finland har vi tvärt-
om försökt komma ifrån en ensidig bedöm-
ning eftersom den inte motsvarar vår mång-
sidiga syn på lärandet och eleven, förklarar 
Hellgren.

I den formativa bedömningen är respon-
sen och dialogen viktig. Idén är att stödja lä-
randet och ge eleven ett gott självförtroende. 
Lärandet ska inte betona vitsordet. Ändå ba-
serar sig vårt utbildningssystem på summa-
tiv bedömning, det vill säga vitsord och an-
tagning. Jan Hellgren medger att det i Fin-
land finns en viss fokusering på prov.

– Problematiken diskuteras hela tiden. 
Bedömningen är fortfarande summativ, 
men jag ser att tyngdpunkten har förskjutits 
klart mot den formativa bedömningen. Sko-
lorna funderar mycket på processen och hur 
varje individ kan beaktas, säger Hellgren.

Det är Utbildningsstyrelsen som i grun-
derna för läroplanen fastställer riktlinjerna 
för bedömningen av lärandet. Utbildnings-
styrelsen publicerar sina uppdaterade rikt-
linjer i början vav 2020. De träder i kraft 
och tas i bruk i skolorna 1 augusti samma år.

Parallellt med arbetet med de förnya-
de riktlinjerna och bedömningskriterierna 
jobbar bland andra NCU och Utbildnings-
styrelsen med att förnya slutbedömningen. 
Det arbetet väntas vara klart våren 2022.

Mångsidig syn på lärandet ska 
synas också i bedömningen
Mångsidighet lyfts allt oftare fram när man utvärderar bedömningen i 
skolor. Utvärderingsexpert Jan Hellgren poängterar att bedömningen inte 
längre ska grunda sig enbart på prov och vitsord. Mångsidighet innebär att 
också elevernas individuella styrkor och utvecklingsbehov beaktas.
Jenni von Frenckell, Text och foto

 ■Bedömningen påverkar starkt vår bild av 
oss själva. Vi kan uppleva den oberättigad 
och felaktig, men så småningom internali-
serar vi andras bedömning av oss och tron 
på vår egen självskattning avtar. Hur kan jag 
som förälder stödja mitt barns tro på kraf-
ten av ”ännu”? Det vill säga det som Carol 
Dweck kallar mindset. Personer som tror på 
sin förmåga att lära sig, trots att något känns 
svårt just nu, har påvisats klara sig bättre i li-
vet på många olika plan. Medan personer 
som tror att förmågan är en given egenskap 
inte är motiverade att jobba lika hårt för att 
bli bättre, eftersom de inte tror de kan bli 
det. Jag tänker då hur bedömningen i skolan 
lätt klassificerar barnen i olika grupper: de 
som är bra på matematik, de som har ett gott 
språk, de som gärna tar till orda i klassen, de 
som är snabba på att springa, de som kan rita 
osv. Vare sig vi vill det eller inte är de här be-
dömningarna något som följer med oss i li-
vet, på gott och på ont.

Läroplanen lyfter upp vikten av att alla 
barn ska känna sig kompetenta och delakti-
ga i sitt lärande. Men hur ska jag som föräld-
er stödja dem, då jag knappt förstår hela be-
dömningsmodellen som tillämpas i skolor-
na i dag? Jag har ju vuxit upp med en modell 
där slutbetyget var medeltalet av provvits-
orden under läsåret. Vad jag gjorde utöver 
det spelade mindre roll. Förvisso kunde jag 
ana mig till att gott uppförande kunde hö-
ja vitsorden lite också i själva skolämnena. 
Det visar hur viktigt det är med tydliga be-
dömningskriterier och rättvis bedömning i 
skolan. Personligen tycker jag flera ämnen 
kunde bedömas på en skala från ”har inte 
försökt” till ”har gjort sitt bästa”, själva pre-
stationen spelar mindre roll bara man lärt sig 
arbetssätten. Samtidigt kan jag inte låta bli 
att tänka på att själva bedömningen (den for-
mativa, summativa, verbala eller numerä-
ra) bara är en liten del av det hela. De käns-
lor som bedömningen väcker får man oftast 
klara av att hantera på egen hand. Och käns-
lorna finns med i allt lärande. Som föräld-
er har jag inget behov av att lägga mig i hur-
dant vitsord mitt barn får, men jag behöver 
verktyg för att hantera de känslor bedöm-
ningen oundvikligen medför så att jag kan 
stödja mitt barn i att utvecklas till en kompe-
tent individ som tror på sin förmåga att kun-
na lära sig.

Katarina Perander-Norrgård
förälder och rådgivare på Förbundet Hem och Skola

Bedömning 
väcker  
känslor

tema

– Bedömningen är 
fortfarande summa-
tiv, men jag ser att 
tyngdpunkten har 
förskjutits klart mot 
den formativa be-
dömningen, säger 
Jan Hellgren, utbild-
ningsexpert vid Na-
tionella centret för 
utbildningsutvärde-
ring.
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Fem skolor  
 blev en 
     i Korsholm
      Johanna Granlund, Text och foto

läs mer på nästa sida »

Eelin Holm, Levi Pört-
fors, Viktor Svan och 
Alvin Stenman gillar 
skolans fräscha och 
mångsidiga utrym-
men. De öppna lär-
miljöerna är möblera-
de så att man ska få li-
te avskildhet trots att 
det händer saker runt-
omkring.
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hört gott om lärcenter från föräldrahåll, även 
om vissa saker kräver en inkörningsperiod. 

– Många upplevde att vi fick information 
väldigt sent inför skolstarten. Det berodde på 
att saker helt enkelt inte var klara så att det 
skulle ha funnits något att informera om tidi-
gare. Flera föräldrar har också tyckt att det är 
krångligt med skolskjutsarna och varit bekym-
rade över att en del barn får sitta länge i bussen. 
Systemet med skolskjutsar har gjorts om helt i 
samband med att verksamheten vid lärcentret 
inleddes. Vissa detaljer kunde säkert förbätt-
ras, medan annat helt enkelt bara behöver få ta 
lite tid för att bli en vana, säger hon. 

Skapar nytt tillsammans
Bland lärarna är omdömet om den nya sko-
lan också positivt. 

– Det har gått över förväntan, säger Jessi-
ca Bergdahl, som tidigare var lärare i Kuni-
Vassor skola. Jag tror det har att göra med att 
alla i lärarkollegiet varit medvetna om vilka 
skillnader som funnits mellan de tidigare sko-

lorna och samtidigt gått in för att inte tvung-
et försöka hålla fast vid det gamla. I stället har 
vi jobbat för att skapa en helt ny och gemen-
sam skolkultur.

Lärarna beslöt sig för att dela in eleverna 
i helt nya klasser istället för att bara slå ihop 
klasser från de gamla skolorna, vilket även det 
lyckades bättre än väntat.

– Det är jättefint att se hur eleverna har hit-
tat varandra i nya konstellationer, säger Berg-
dahl. 

Rektor Ulrica Nyström poängterar att man 
i alla de tidigare skolorna jobbade mycket med 
att förbereda sig för den nya skolan och för att 
skapa kontakt mellan eleverna. 

Eleverna i de lägre klasserna gjorde presen-
tationer av sig själva som packades i hemli-
ga lådor och skickades runt mellan skolorna. 
De tittade på foton av varandra och pratade 
om vad alla hette. Eleverna i de högre klasser-
na gjorde filmer som de skickade till varandra 
och vissa brevväxlade. Några träffar mellan de 
olika skolorna ordnades också. 

– I maj höll vi dessutom en skoldag där alla 
var tillsammans med sin nya klass och sin nya 
lärare som en försmak av hösten, säger Ny-
ström. 

Ovant med många elever
Levi Pörtfors i klass 5 C och Viktor Svan i 4 
B gick båda tidigare i Kvevlax skola, för dem 
har inte skolvägen förändrats nämnvärt. Elin 
Holm i 5 C gick däremot tidigare i Petsmo 
skola, medan Alvin Stenman pi 6 A kommer 
från Veikars skola. För deras del är det nume-
ra skolskjuts som gäller. Båda tycker det fung-
erar bra.

– Det är kul att åka buss till skolan, säger 
Eelin Holm. 

Trots att barnen kommer från olika skolor 
har det inte blivit så att alla bara hänger ihop 
med dem som de känner sedan tidigare.

– Det bästa med den nya skolan har nog 
varit att få nya kompisar, tycker Eelin Holm.

Alvin Stenman håller med. Han uppskat-
tar att ha både nya och gamla kompisar sam-
lade i lärcentret. 

Eleverna är överens om att det kan kännas 
ovant med en så stor byggnad med många 
människor jämfört med vad de är vana vid.

– Ibland blir det lite trångt då det är myck-
et folk, säger Stenman.

Viktor Svan håller med.
– Särskilt i början kunde det vara lite svårt 

att hitta. 
Däremot gillar de att få jobba i en fräsch 

byggnad med omväxlande utrymmen.
– Den gamla skolan var ganska sliten, men 

här är allting nytt och fint. Jag tycker speciellt 
mycket om ett av grupprummen där vi brukar 
läsa ibland, berättar Levi Pörtfors. 

Viktor Svan uppskattar att skolgården är så 
stor. Han får medhåll av de andra, det finns 
mycket att göra då man är ute på rast. 

Ny förening
Då det blev klart att de tidigare byskolorna 
skulle stängas beslöt man i de gamla Hem och 
Skola-föreningarna i samråd med förbundet 
att grunda en helt ny förening för Kvevlax lär-
center. Den nya föreningens ordförande, Ce-
cilia Ruotsala, var tidigare vice ordförande i 
Petsmo Hem och Skola-förening. 

– I styrelsen finns en representant från var-
je by och vi har försökt ta vara på sådant som 
fungerat bra i alla de tidigare föreningarna. 
Den stora fördelen med en helt ny för ening 
är att man får börja från noll och utgå från 
vad det finns för behov och önskemål just nu.

Nu i början ligger föreningens fokus på att 
lära känna skolan och att lära känna varand ra, 
men småningom blir det kanske mera evene-
mang och tillställningar.

– Vi märker att det har funnits en viss kul-
turskillnad mellan de gamla föreningarna. Vis-
sa har haft det som sitt primära syfte att dra in 
pengar. Det behövs och det kommer vi i någon 
mån att fortsätta göra, men jag vill också fästa 
större vikt vid samverkan, att faktiskt vara en 
länk mellan hemmen och skolan.

lärcentret ligger i Kvevlax i Kors-
holms kommun.
Har bildats av tidigare Kvevlax, Pets-
mo, Hankmo, Kuni-Vassor och Veikars 
skolor. I byggnaden finns också för-
skola och bibliotek.
Eleverna i åk 1 till 6 är ungefär tre-
hundra till antalet. I förskolan finns 
ett sjuttiotal barn. 
Fyrtio lärare arbetar i skolan vid si-
dan av skolgångsbiträden, elevhälso-
vårdare och fastighets- och städper-
sonal.
Verksamheten i lärcentret inleddes 
i augusti 2019.
Hem och skola-föreningen vid Kvev-
lax lärcenter deltar i förbundets pro-
jekt Varje förälder och är pilotfören-
ing i det nya projektet Familjevän-
lig skola.

Fakta

reportage

Rasten är slut och stora grupper av skrattan-
de och hojtande barn springer upp för back-
en till den röda skolbyggnaden. Varje årskurs 
har en egen ingång och en liten stund är det 
trångt i farstun då alla ska ta av sig sina skor 
samtidigt. Jackor och mössor hängs upp och 
småningom blir det tyst i korridorerna då alla 
går till sina klassrum.

Korridorer är egentligen ett missvisande 
ord för utrymmena som binder ihop de oli-
ka delarna av Kvevlax lärcenter med varandra. 
Skolan är byggd med den senaste läroplanen 

i åtanke, där flexibla lärmiljöer betonas som 
komplement till klassrumsundervisningen.

– Tanken är man ska kunna jobba nästan 
överallt i byggnaden. Här finns inga långa, 
tomma korridorer, säger skolans rektor Ulri-
ca Nyström.

I stället går man förbi många små aulor med 
sittplatser där mindre grupper kan hålla till. 
Även klassrummen är utformade med flexibi-
liteten i åtanke. Många har till exempel väggar 
som går att öppna så att man vid behov kan slå 
ihop flera rum till ett större. 

Jessica Bergdahl är klasslärare och kon-
staterar att hon redan i sin tidigare skola tog 
med ele verna utanför klassrummen, men att 
det funge rar bättre här eftersom skolan är pla-
nerad för just det ändamålet.

– Samtidigt finns det också utmaningar. Vi 
har olika tider, och någon grupp kan vara på 
väg till maten medan andra sitter och jobbar. 
Vi övar oss på att gå tyst, säger hon och skrat-
tar. 

Skolan ger, trots sin storlek, en mysig och 
ombonad känsla med många små, samman-
länkade utrymmen.

Medan lärcentret planerades kämpade 
många föräldrar för att få behålla byskolor-
na. Nu då den nya centralskolan väl är ett fak-
tum har responsen från föräldrarna ändå till 
stor del varit positiv, även om naturligtvis in-
te alla är nöjda.

Cecilia Ruotsala är ordförande för den nya 
Hem och skola-föreningen som har grundats i 
stället för tidigare föreningar för varje enskild 
byskola. Hon konstaterar att hon mest har 

Kvevlax lärcenter samlar elever och lärare från 
fem tidigare byskolor. Många är nöjda och tycker 
att övergången fungerat smidigt, till stor del tack 
vare att man satsade mycket på att redan på för-
hand förbereda eleverna för en gemensam skola.

Cecilia Ruotsala 
(fr.v.) är ordfö-
rande för Hem 
och skola-fören-
ingen vid Kvev-
lax lärcenter. Ul-
rica Nyström är 
den nya skolans 
rektor, medan 
Jessica Bergh-
dal är klass-
lärare och vice-
rektor. 

I stället har vi jobbat 
för att skapa en helt 
ny och gemensam 
skolkultur. 

”
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Åbo akademi testar  
app mot mobbning

 ■Vid Åbo Akademi i Vasa försöker man utveckla ett 
verktyg som ska motverka mobbning, skriver Svenska 
Yle på sin webbplats. Nu testas en app där unga i realtid 
ska svara på schemalagda frågor om sina upplevelser av 
mobbning och utanförskap. 

I en teststudie deltog elever från Vasa övningsskolas 
gymnasium, följande studie görs under våren med elev-
er i årskurs 7 till 9. Studierna görs i ämnet utvecklings-
psykologi.

Hem och Skola delade ut  
bokpaket till skolor

 ■Hem och Skola har delat ut 1 050 böcker i 35 bok-
paket till modersmålslärare i årskurs 7 till 9. Lärarna 
har kunnat anhålla om böckerna och själva också väl-
ja mellan olika böcker. De tre populäraste böckerna 
bland modersmålslärarna var Den åttonde tärnan av Eva 
Frantz, zoo #2 Hjärtattack av Kaj Korkea-aho och Ted 
Forsström och Väder som förändrade världen av Marcus 
Rosenlund. Gymnasiets modersmålslärare hade ock-
så möjligt att ansöka om bokpaket för sin skolas del. De 
kunde delvis välja andra böcker och i de 25 gymnasier 
som i höst nåtts av bokpaket var de tre mest populära 
böckerna Pojken av Karin Erlandsson, Den åttonde tär-
nan av Eva Frantz och Överlevnadshandbok för finlands-
svenskar av Alfred Backa. Böckerna finansieras av Lisi 
Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Nya vänner via Skolkontakt
 ■Projektet Skolkontakt ger möj-

lighet att knyta vänskapsband över 
region- och språkgränserna i Fin-
land. Genom kontakterna kan 
man stärka den språkliga och 
kulturella identiteten, samt sam-
hörigheten hos barn. I praktiken går 
Skolkontakt ut på att två klasser från olika delar 
av Finland skapar en kontakt som leder till en träff på 
den ena klassens hemort. Träffen innefattar en eller två 
övernattningar, och då tillbringar klasserna tid tillsam-
mans och utför gemensamma aktiviteter. Skolkontakt 
är för elever i årskurserna 3 till 9. Projektet står för re-
sekostnader och matpeng för den resande klassen och 
för lärare och föräldrar som deltar i resan. Finansiärer är 
Svenska Kulturfonden och Förbundet Hem och Skola.

 ■Barnavårdsföreningen har gett ut en ny 
version av handboken Vi i klassen. Den är 
ett redskap för skol- och förskoleperso-
nal och syftet är att skapa en trivsammare 
skolvardag för barn och vuxna. Den kan 
också användas för att stärka gruppsam-
manhållningen, för att lösa problem el-
ler för att öka trivseln i krävande klas-
ser. Boken bygger på Barnavårdsför eningens erfarenhe-
ter av att jobba i skolor och förskolor bland annat med 
programmet Vi i klassen, som erbjuds i Nyland och 
Ös terbotten och riktas till föreskolegrupper och lägre 
klasser. Vi i klassen är en del av Barnavårdsföreningens 
förebyggande skolverksamhet som finansieras av Soci-
al- och hälsoorganisationernas understödscentral Stea.

Tips: Koll på tiden – ny bok 
riktar sig till tonåringar

 ■En ny bok för tonåringar, Koll på tiden – tips för sko-
la, fritid, vänner, sömn, ger insikter i hur man planerar, 
strukturerar och fokuserar bättre. Till boken hör också 
ett digitalt övningshäfte. 

De unga lär sig bland annat om vikten av att sova, 
motionera, begränsa skärmanvändningen  för att bätt-
re kunna hantera både skola och fritid. I varje kapitel 
finns texter skrivna av tonåringar och vuxna, och i bo-
ken finns också enkla övningar. Boken är skriven av Pet-
ra Brask och utgiven av Lava förlag. 

Ny verksamhet för  
utsatta barn och unga 

 ■Stiftelsen Bensow har startat en ny verksamhet, Min 
stig, som riktar sig till svenskspråkiga barn och unga 
som lever i en familj där en förälder har ett missbruk el-
ler en psykisk sjukdom. 

Verksamheten utgår från barnets perspektiv och er-
bjuder barn och unga i åldern 7 till 18 år olika former 
av stöd. Det finns både individuellt stöd, där man kan 
få träffa en trygg vuxen, och kamratstöd, till exempel 
gruppträffar och sommarläger. Man kan också få stöd 
på nätet i form av en chat och från januari 2020 också 
via en stödgrupp på nätet.

✏ PLoc KAT

Turnéteater om prestationskrav
 ■Teater Taimine turnérar med den nyskrivna pjäsen 

Lyckomanifestet, en pjäs för unga i årskurserna 7 till 9 
och andra stadiet. Pjäsen ställer bland annat frågor som 
”hur vill vi leva”, ”hur blir vi lyckliga” och ”vem bestäm-
mer vad framgång är”. Taimine turnerar med den två-
språkiga pjäsen i södra Finland under hösten och våren. 
Det finns också tilläggsmaterial för att jobba vidare med 
föreställningen och dess teman.

I rollerna ses Mikael Strömberg och Jonna Nyman, 
pjäsen är skriven av Madicken Malm och för regi och 
musik står Oskar Silén. 
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ACTIVE CHILLAX - LÄGERSKOLA PÅ ÅLAND 
info@karingsund.ax | www.karingsund.ax | +358 18 38000

ÄKTENSKAPSGREJEN
av Gunilla Hemming

I rollerna Carl-Kristian 
Rundman, Jonna Järnefelt,  

Joachim Wigelius, Laila 
Björkstam, Oksana Lommi 

 
Regi Cris af Enehielm 

 
Biljetter 34 € 

30.11, 5.12, 12.12, 
17.12, 28.12 OCH 31.12

GEORGSGATAN 30 LILLATEATERN.FI
HELSINGFORS STADSTEATER

SISTA
FÖRESTÄLLNINGARNA!

I rollen Joachim Wigelius
Regi Marina Meinander
Biljetter 25 €
30.11, 4.12 och 11.12

SUFFLÖREN
av Andreas T. Olsson

Dramaten- 
succén  

på Lillan!

BILJETTBOKNING:  
TFN (09) 39 4 022, LIPPU.FI

Visste du att 
vi erbjuder två 
timmar gratis 
parkering i 
Forum!

Förnyad handbok för  
trivsammare skolvardag
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Sedan augusti i år jobbar Katarina Perander-
Norrgård på Hem och Skolas kansli i Helsing-
fors. Hon har studerat socialpsykologi och ti-
digare jobbat vid Helsingfors universitet, se-
nast inom projektet Studera Smart. Vid sidan 
av jobbet forskar hon, och räknar med att få 
sin doktorsavhandling klar nästa år. Intresset 
för skolvärlden och Hem och Skolas verksam-
het har funnits länge.

– Jag har tidigare varit med i styrelsen i för-
eningen i mina barns skola, nu är jag med i 
skolans direktion. Jag har alltid trivts i skolor 
och skolmiljö, och har alltid varit intresserad 
av utbildningsfrågor.

Tillämpar forskningsresultat
Jobbet på förbundet stödjer hennes forskning.

– Jag forskar i hur man kan stödja övergång-
en till högre utbildning och tyckte att det här 
jobbet ger ett bra tillfälle att tillämpa forsk-
ningsresultat. Här kan jag föra ut dem, här 

når jag dem som det berör, alltså barnen och 
föräldrarna. 

Orsaken till att hon engagerade sig i Hem 
och Skola i sina barns skola är upplevelser från 
den egna skoltiden.

– Mina föräldrar var inte engagerade i sko-
lans verksamhet och de ville inte vara med i nå-
gonting. Det skulle ha betytt jättemycket för 
mig att de skulle ha varit med och varit akti-
va, därför bestämde jag mig för att inte göra 
detsamma. Det är också viktigt för mina barn 
att jag visar intresse för deras skola, de är där 
en stor del av sin dag.

Alla vinner på samarbete
I sitt nya jobb håller Katarina Perander-Norr-
gård utbildningar för blivande lärare, lärare 
och småbarnspedagoger, samt för föräldrar. 
Hon producerar och bearbetar också material 
som förbundet ger ut. 

Under utbildningarna är det samarbetet 

mellan hemmet och skolan som står i fokus.
– Det handlar om betydelsen av samarbe-

te och hur man kan se det som en styrka, inte 
som en börda. Att man kan se hur alla vinner 
på det, i första hand barnen. 

Träna självreglering
En del av Katarina Perander-Norrgårds forsk-
ning handlar om självregleringsfärdigheter. 
Det innebär till exempel förmågan att kunna 
reglera skärmtid. 

– Ju bättre självregleringsfärdigheter du har, 
desto mindre stress har du eftersom du klarar 
av att planera din tid och göra de uppgifter du 
ska, utan att allt bara samlas på hög. Det är 
något som vi alla måste jobba med hela tiden. 

Man tränar upp de här färdigheterna ge-
nom att börja planera sin tid och hålla sig till 
sina planer.

– Det finns olika metoder, till exempel Po-
modoro, tomatklockan, och olika hjälpme-

del. Här tänker jag att föräldrarna har en vik-
tig roll. Det att du har en inrutad vardag med 
mycket hobbyer kanske inte tjänar självreg-
leringsfärdigheterna, du har så strikta rutiner 
att du aldrig hinner fundera på vad du ska gö-
ra sen. Ibland är det bra att ha tom tid, och 
det är den tid som inte är planerad som krä-
ver en ansträngning för att du ska kunna göra 
något vettigt, så som läxorna direkt efter sko-
lan och inte efter fotbollsträningarna klockan 
halv nio på kvällen. 

Stäng av telefonen 
En stor utmaning för många är att komma 
i gång, och här har Perander-Norrgård någ-
ra konkreta tips.

– Jag brukar sätta en äggklocka på tio mi-
nuter när jag själv till exempel ska städa köket 
eller göra något annat mindre lockande. När 
jag väl har kommit igång är det lättare att gö-
ra det färdigt. När man har kommit över den 

höga tröskeln flyter det ofta på en längre tid. 
Jag gör också listor, och de fungerar bra med 
mina egna barn. Det är mycket effektivare än 
att jag står och tjatar. 

Det handlar om ganska små saker:
– En viktig sak är att säga åt barnen att 

stänga av telefonen när de jobbar. Telefonen 
stör koncentrationen om klasskompisarna in-
te sitter och jobbar med sina uppgifter samti-
digt. Ett tips till föräldrar är att våga sätta grän-
ser och själva föregå med gott exempel.

En del av Perander-Norrgårds forskning 
handlar om självreglering, en del om de aka-
demiska emotionerna, och en del om att tro 
på sin egen förmåga. 

– De hänger alla ihop. Du kan stärka din tro 
på din egen förmåga att klara av saker genom 
att kunna göra dem i tid och få dem gjorda. 
Det är en viktig del, det gör att du nästa gång 
tänker ”ja, men jag får det här gjort”. 

Föräldrar –  
hjälp barnen med 
självreglering

Förbundet Hem och Skolas nya rådgivare,  
Katarina Perander-Norrgård, är också forskare  
i pedagogik. Ett av hennes forskningsområden  
är självreglering, något som kan minska stress. 
malin wikström, text • karin lindroos, Foto

Namn: Katarina Perander-Norrgård.
Bor: Helsingfors.
Jobbar med: Rådgivare på Förbun-
det Hem och Skola.
Familj: Man och två barn.
Gör på fritiden: Yoga, taiji, läs-
ning, handarbete.
Mitt viktigaste råd till föräld-
rar: Var närvarande och lyssna på 
ditt barn. 

Profil

intervju

Katarina Perander-
Norrgård är Hem 
och Skolas nya 
rådgivare. Vid si-
dan av jobbet fors-
kar hon i pedago-
gik. – Det här job-
bet ger ett bra till-
fälle att tillämpa 
forskningsresultat. 
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”Bra tips om att börja dagis”

Dagis

Liam är Mar-
kus Knips och Ti-
na Rehnströms för-
sta barn. Att föra 
ett barn till dagis är 
alltså en helt ny er-
farenhet, som de 
gärna hade läst om 
i förväg i Hem och 
Skolas nya guide. 
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intervju

Hela familjen sitter runt köksbordet i hem-
met i Köklax, Esbo. Till familjen hör, förutom 
Liam, mamma Tina Rehnström och pappa 
Marcus Knip. Framför dem ligger Hem och 
Skolas nya guide, som riktar sig precis till dem, 
det vill säga föräldrar vars barn börjar på dagis. 

– Det var superbra material! Jag skulle gär-
na ha tagit del av det innan Liam började, sä-
ger Tina Rehnström.

Guiden hittade sin väg till familjen först i 
samband med att den här intervjun skulle gö-
ras, och de hade gärna haft tillgång till den ti-
digare. 

– Alla frågor vi funderade på finns ju där, 
och där finns flera saker som vi inte egentligen 
hade tänkt på, säger Marcus Knip.

Hur man lämnar på dagis
En av de sakerna är hur man lämnar sitt barn 
på dagis. Hos familjen Knip-Rehnström har 
man organiserat det så att pappa Marcus för 
Liam på morgonen, och mamma Tina häm-
tar på eftermiddagen. 

– Om han skriker och är ledsen, borde man 
vara där en kvart och trösta honom, eller ska 
man bara göra det väldigt snabbt och lita på 
att det går om? I guiden står det väldigt klart 
och tydligt att man inte ska dra ut på det, sä-
ger Marcus. 

Han syftar på ett stycke i guiden med rub-
riken ”Separation kan väcka ångest”, där det 
bland annat sägs att det är svårt för barnet att 
söka tröst hos en annan vuxen om du själv är 
på plats. Därför är det bra att inte dra ut på se-
parationen på morgonen.

– Jag hann ju agera precis på det viset, men 
det var inte en medveten handling av mig. 
Det var bara instinkt, men det är bra att ve-
ta att det finns teorier bakom det där, en re-
kommendation. 

Kompisarnas namn
En annan detalj som Marcus och Tina in-
te hade tänkt på är hur man ska agera inför 
barnets vänner på dagis, hur man uppmunt-
rar till kamratskap. Guiden rekommenderar 
bland annat att man lär sig namnen på bar-
nets kompisar och hälsar på dem med namn 
om morgnarna. 

Dagisstarten har ändå gått rätt bra, för även 
om de inte fick tag i Hem och Skolas material 
i förväg så har Tina frågat runt bland vänner 

med barn och läst diverse artiklar för att förbe-
reda sig. Hon frågade speciellt mycket om den 
så kallade mjuklandningen på dagis, hur den 
egentligen går till. Just när Marcus och Tina 
undrade om de själva borde höra av sig till da-
giset kom ett e-postmeddelande, där de blev 
inbjudna på besök.

– Jag är sådan att jag vill veta mycket på för-
hand, men jag förstod när jag kom dit att det 
går på Liams villkor. Att de gör upp ett pro-
gram för honom på basis av hur det går då han 
börjar dagis, säger Tina. 

Tre veckor innan Liam skulle börja var alla 
tre på plats för att bekanta sig.

–  Efter det, hela följande vecka, var jag och 
Liam där på förmiddagarna och lekte på går-
den. Han hade inte ännu börjat officiellt, men 
från dagisets sida tyckte de det var en bra idé 
att alltid då och då komma dit. Det var trev-
ligt att vara där, säger Tina. 

Hemma med sjukt barn
Snart upplevde de ändå en av avigsidorna med 
att det finns många barn på en och samma 
plats – sjukdomar.

– Två dagar hade vi hunnit vara på mjuk-
landningen och så blev Liam sjuk. Sedan dess 
har det inte varit något, förutom just nu då 
han är lite förkyld, säger Tina. 

– Vi trodde det skulle vara värre för alla har 
ju varnat, att nu släpar han hem alla sjukdomar 
till oss, att vi också ska få dem, men det har in-
te hänt än så länge, säger Marcus. 

Hem och Skolas guide påminner om att för-
äldrar har rätt att stanna hemma och vårda 

ett sjukt barn, och att det är viktigt att iaktta 
daghemmets rekommendationer om frånva-
rodagar, så att man inte hamnar i en ond spi-
ral av sjukdom. 

Hur tycker ni att kommunikationen 
fungerar mellan hem och dagis?

– Jag tycker det fungerar bra. Det kommer 
ett veckomejl, där de berättar vad de har gjort 
under den gångna veckan och vad som plane-
ras för nästa, vad barnen ska ha med sig och 
viktiga evenemang som är på kommande, sä-
ger Marcus.

– Då jag hämtar honom på eftermiddagen 
får jag också en liten rapport om hur dagen har 
varit.  Det är ju det konstiga, då Liam inte än-
nu kan tala, att man inte alls vet vad som hän-
der. Det är viktigt att man får höra vad de har 
gjort under dagen, vad han har ätit och om han 
har varit på bra humör, säger Tina. 

Läsa högt för barnet
Att läsa högt för barnet är något som också 
uppmanas i guiden, och det har Marcus och 
Tina gjort redan en längre tid med Liam. 

– Det är lite varierande hur han lyssnar. Vis-
sa böcker är han väldigt fascinerad av, men om 
man läser sagor och sådant så förstår han nog 
inte riktigt. Det är svårt att säga, det beror så 
mycket på hans humör, säger Marcus.

– Just innan dagisstarten köpte vi en bok om 
dagis, och den läste vi hela sommaren. Det un-
derlättade ganska mycket, för då kände han till 
hur den vardagen fungerar. Man går till dagis, 
så är det någon som tar emot, där är kompi-
sarna, sedan går man ut och leker i sandlådan, 
och så vidare, säger Tina.

Också på daghemmet läser man högt, men 
vad som läses har de inte hört så mycket om. 
En sak känner de ändå till, och det är Babb-
larna, ett språkpedagogiskt material skapat i 
Sverige som finns både som böcker och filmer 
på Youtube. När Liam hör föräldrarna nämna 
Babblarna vid matbordet lyser han upp, och 
låter höra:

– Baabbaa!
Det är tydligen en hit. 

Fotnot: Broschyren ”Dagis börjar – Välkommen!” 
hittar du i pdf-format under fliken ”Material” på 
webbplatsen hemochskola.fi. Där hittar du även ett 
formulär där det går att beställa tryckt material till 
din Hem och Skola-förening.

Liam Knip, ett år och fyra månader gammal, började på dagis  
i augusti. Allt har gått bra, men hans föräldrar hade gärna läst  
Hem och Skolas nya broschyr före dagisstarten.
christian Bertell, Text och foto

Det var bara instinkt, 
men det är bra att veta 
att det finns teorier 
bakom det där,  
en rekommendation. 

”
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–Vill faktiskt skolorna samarbeta med oss, har 
de inte fullt upp med sitt? Ja, den frågan ställ-
de en förening som tog kontakt med oss när vi 
körde i gång med projektet Varje förälder. En 
hel del föreningar tog kontakt och vill göra nå-
got, men de visste bara inte var de skulle börja.

När vi nu börjat besöka föreningar i Öster-
botten och träffat styrelser har vi därför bör-
jat från början. Helt från början, femtio år till-
baka till tiden då Förbundet Hem och Skola 
grundades. För att förstå sitt förbund och sin 
förening kan det vara bra att känna till bak-
grunden. Varför finns Hem och Skola, och vil-
ket uppdrag har vår förening? Vad säger sko-
lans läroplan om samarbetet mellan hemmen 
och skolan?

När vi tittat på syftesparagrafer och läropla-

nens skrivelser om samarbetet mellan skolan 
och hemmet vet vi att vi kan svara: Javisst ska 
skolorna samarbeta med oss föräldrar! Och de 
ska göra det inte bara för att styrdokumenten 
säger det men också för att det gagnar våra 
barn, skolans elever, som trivs och mår bättre 
om samarbetet fungerar. Trivs man klarar man 
sig dessutom ofta bättre i skolan.

Vår första träff höll vi i Närpes. Där har man 
en alldeles speciell situation. I många klasser 
har fler än hälften av föräldrarna ett annat mo-
dersmål än svenska. Ofta har man inget ge-
mensamt språk att ta till. Hur ska man då få 
till ett gott samarbete i klassen, eller inom för-
eningen?

En Hem och Skola-förening jobbar för he-
la skolans bästa, alla elever och föräldrar i sko-

lan är målgruppen. Under intensiva diskus-
sioner i Närpes kom föreningarna fram till att 
det nu är dags att gå in för ett utökat samar-
bete sinsemellan.

Nästa steg i Närpes är att föreningarna bör-
jar fundera på vad de kan göra tillsammans. 
Det kan handla om saker som att informa-
tion som översätts till de vanligaste främman-
de språken kan användas i alla föreningar, att 
tillsammans ordna föreläsningar eller andra 
evenemang och att dela erfarenheter och idé-
er på vad man kan göra för att stärka samman-
hållningen bland skolans föräldrar.

Är du aktiv i en Hem och Skola-förening i 
Närpes kommer du säkert att få en inbjudan 
till ett möte med andra aktiva i staden.

Närpes är ett gott exempel på att det just 
nu behövs ett regionalt samarbete bland för-
äldraföreningar.
Läs mer i bloggen på Hem och Skolas webbplats 
Hemochskola.fi

Föräldraföreningar behövs!

Bloggat

Petra Högnäs från Hem och Skolas projekt Varje 
förälder skriver om att det nu behövs ett regionalt 
samarbete mellan Hem och Skola-föreningar.

Inte som alla andra
”

För så här små barn är det de fullvuxna som fungerar  
som handbroms.

Kolumn

 ■Vi tog vår son till neuropsykologiska undersökningar då 
han var fem år gammal. Han har alltid varit krävande och liv-
lig, men det var responsen från dagvården som ledde till att vi 
sökte hjälp via vården.

Otaliga var dagarna redan då. Dagarna då vi helst av allt ba-
ra ville gå förbi då det var dags för hämtning från dagiset. En 
tryckande ångest i bröstet, vad allt har barnet hunnit med i 
dag?

Och han hinner med mycket. Han är i konstant rörelse, 
han pratar mer och högre än andra barn. Han är impulsiv och 
han kan inte kontrollera sina känslor.

Det gick så långt att vi var tvungna att be personalen på da-
giset att inte återge allt för oss. Vi bad om att bara få höra de 

allra värsta övertrampen. Det fanns all-
deles tillräckligt också av dem – 

han rev, han slog, han sade fu-
la saker och måltavla var bå-
de barn och vuxna. Det fanns 
dagar vi undrade om det 
fanns något positivt som 
helst att säga om vårt barn.

För han är otroligt 
klipsk. Han är rolig. 

Han är hjärtlig.
Antalet neuropsy-
kologiska diagno-

ser bland barn 
och unga 
ökar kraftigt 
och jag und-
rar hur väl 
den här ök-
ningen syns i 
utbildning-
en av per-
sonal inom 
småbarns-
fostran. Jag 

undrar om beslutsfattare övervägt konsekvenserna i sin iver 
att privatisera en stor del av dagvården. Jag tänker på föräldrar 
till friska barn, om de vet hur det känns, då de i all sin välme-
ning önskar att vi skulle göra något för att hjälpa vår son.

En sak kan jag med säkerhet säga. Den som inte delar var-
dag med ett specialbarn, den vet inte hurdan vår vardag är. 
Den genomsyrande känslan av att ha misslyckats som föräld-
er, nervositeten över hur dagen kommer att gå, rädslan för att 
vårt barn ska skada sig själv eller någon annan. Det här 24/7.

Jag blir arg och ledsen då jag läser forskaren Juho Honkasil-
tas avhandling (Voices behind and beyond the label/Jyväskylä 
Universitet 2016), Honkasilta skriver att en av orsakerna till 
att de neuropsykologiska diagnoserna ökar beror på att för-
äldrarna till de här barnen bara vill göra sina egna liv lättare.

Det är klart att det finns dagar jag önskar att vår vardag 
skulle vara lättare.

Vår son är internationellt adopterad, det syns på honom att 
han inte har finländskt ursprung. Vår son har ett synligt han-
dikapp. Till råga på allt har han en neuropsykologisk diagnos. 
Vi är inte ute efter att underlätta våra liv. Vi är ute efter att vår 
son ska få leva ett så normalt och bra liv som möjligt.

Det att vi vuxna drog i handbromsen visade sig inte va-
ra tillräckligt. Nu under vår andra runda i undersökningarna, 
medger också hälsovården att vår son har åtminstone en grav 
bokstavskombination. Det ger inte bara oss föräldrar hjälp att 
stödja vår son. Det ger också förskolan och skolan en möjlig-
het att kräva de resurser som behövs för att också vår son ska 
kunna få utvecklas och gå i skola precis som andra barn.

Inför jul får man kanske önska sig något. Med tanke på 
personal i dagisar, förskolor och skolor, hoppas jag att fler an-
vände sig av den expertis som föräldrar till barn med de här 
diagnoserna har. Främst med tanke på hur man bemöter barn 
och föräldrar för vilka de här utmaningarna är en del av livet. 
För, trots att man inte kan veta exakt hurudan vardagen i en 
nepsyfamilj är, så kan en större insikt bära otroligt långt.

Micaela Röman 
journalist och företagare
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Många föräldrar känner en viss vilsenhet när 
barnen kommer upp i tonåren. Det kan va-
ra svårt att förstå att ett barn som tidigare be-
tett sig på ett visst sätt plötsligt uppträder helt 
annorlunda. 

– Där försöker vi hjälpa till med att skapa 
förståelse mellan tonåringar och tonårsföräld-
rar, säger Pia Graniittiaho, som jobbar med 
stöd till familjer vid Barnavårdsföreningen.

För att stödja tonårsföräldrarna i deras för-
äldraskap erbjuder Barnavårdsföreningen i 
Finland en nätkurs för föräldrar till barn i ål-
dern 11 till 17 år. Föräldrawebben, som pro-
grammet heter, är ett kunskapspaket beståen-
de av fem avsnitt med tillhörande övningar där 
föräldrar får handledning i hur de kan förbätt-
ra kommunikationen med sin tonåring och 
bemöta typiska utmaningar i tonårsfamiljer.

‒ Målet är framför allt att utveckla en god 
relation mellan förälder och tonåring, och ska-
pa ett lugn i hemmet.

‒ Det kräver ibland att man förändrar nå-
gonting i familjekulturen. Vår erfarenhet är att 
det inte nödvändigtvis handlar om att änd-
ra på tonåringen, utan att vi föräldrar i stället 
behöver lära oss att reagera annorlunda. Se-
dan händer det att också tonåringarna bör-
jar uppföra sig annorlunda, men förändring-
en går via föräldern.

En omvälvande period
Det är inte lätt att vara tonåring, framhåller 
Pia Graniittiaho, och efterlyser tolerans gent-
emot tonåringar som går igenom en av de mest 
omvälvande och utmanande utvecklingsperio-
derna i sitt liv.

Men det är inte lätt att vara tonårsförälder 

Nätbaserat stöd för 
tonårsföräldrar

Om två föräldrar har väldigt olika åsikter 
kring hur de ska bemöta sin tonåring kan det 
vara en idé att göra kursen tillsammans, tipsar 
Pia Graniittiaho. Foto: SANNA GRANIIttIAHo

heller. Enligt Graniittiaho upplever många 
föräldrar att det är någonting som förändras 
i familjedynamiken när barnen kommer upp 
i tonåren.

‒ Många föräldrar kan känna sig vilsna och 
misslyckade och nästan tappa tron på att de 
kan uppfostra sina barn. Där vill vi hjälpa till 
med att skapa en förståelse för tonåringens re-
aktioner, att det är mycket som helt enkelt hör 
till tonåren.

Många föräldrar funderar också över gräns-
dragningar. Som förälder är det inte alltid helt 
lätt att veta vad som är okej, och vad som inte 
är okej, säger Graniittiaho.

‒ I Föräldrawebben har föräldrarna möjlig-
het att reflektera över spelregler i familjen ‒ 
hur kommer man överens om dem, vad man 
kan ignorera, vad man måste man ta tag i.

Forskningsbaserat material
Programmet kommer ursprungligen från Sve-
rige. Det är utvecklat av forskare och psykolo-
ger vid Karolinska Institutet i Stockholm och 
grundar sig på forskning och etablerade teo-
rier inom psykologin.

Det var en tidigare kollega till Pia Graniit-
tiaho som jobbade i Stockholm några år och 
bekantade sig med Föräldrawebben där. När 
hon kom tillbaka Finland berättade hon om 
programmet, och det lät så pass intressant att 
Barnavårdsföreningen tog kontakt med Karo-
linska Institutet och psykolog Martin Forster 
som är en av forskarna bakom programmet 
och inledde samarbetet 2017.

‒ Materialet ligger på en svensk webbplats, 
men Barnavårdsföreningen håller i trådarna 
för den finländska versionen av programmet. 
Materialet är uppdaterat så att det passar fin-

ländska förhållanden, och deltagarna har dess-
utom tillgång till en egen sakkunnig familje-
guide från Barnavårdsföreningen som stöd un-
der kursen om de så önskar.

Behöver det finnas problem i familjen 
för att man ska ha nytta av kursen?

‒ Nej, den lämpar sig också i förebyggande 
syfte. Det finns alltid orsak att fundera kring 
sitt föräldraskap. Särskilt de första avsnitten 
brukar upplevas som väldigt givande. 

‒ De senare avsnitten går närmare in på pro-
blemlösning och konflikthantering. Känner 
man sig väldigt lugn och säker i sitt föräldra-
skap och inte alls känner igen de här situatio-
nerna kanske man inte behöver Föräldraweb-
ben lika mycket. Bra tips och idéer får man 
oberoende. Och någon form av konflikter bru-
kar det uppstå i de flesta familjer i alla fall.

Fakta
Föräldrawebben är en avgifts-
fri nätkurs för tonårsföräldrar. Den 
administreras  av Barnavårdsförening-
en i Finland.
Programmet tar till exempel upp 
frågor som: Hur mycket får tonåring-
ar själva bestämma? Hur släpper man 
som förälder taget samtidigt som man 
finns kvar som en trygghet? Hur för-
bättrar man samspelet mellan föräld-
rar och tonåringar? Kan man förhand-
la med en tonåring?
Kursen omfattar fem avsnitt be-
stående av bland annat artiklar, vide-
or, frågor och praktiska övningar att 
genomföra hemma. 
Det går att börja kursen när som 
helst. Idealisk kurstakt är att genomfö-
ra ett avsnitt per en till två veckor.
Anmälningslänk till hittas på Bar-
navårdsföreningens webbplats Bvif.fi. 
Det går också att anmäla sig genom 
att maila pia.graniittiaho@bvif.fi.

Källa: Barnavårdsföreningen i Finland

aktuellt

För att stödja tonårsföräldrar  
i deras föräldraskap erbjuder  
Barnavårdsföreningen  
i Finland en nätkurs  
för föräldrar till  
barn i åldern 11  
till 17 år. 
Pamela Friström, text

Foto: IStoCK

https://bvif.fi
https://bvif.fi
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Mobbning är ett maktspel där mobbaren ofta 
försöker berättiga sitt beteende genom att ta 
fasta på ett annorlundaskap hos den som blir 
mobbad. Patrik Söderberg, doktor i utveck-
lingspsykologi vid Åbo Akademi, konstaterar 
att mobbning oftare handlar om mobbarens 
försök att stärka sin egen position än om den 
mobbade i sig. Samtidigt visar forskning att 
barn från till exempel minoritetsgrupper eller 
från familjer med dålig ekonomi eller där det 
förekommer psykisk ohälsa är mer utsatta för 
mobbning än andra.

– Även barn från otrygga hemförhållanden 
där det förekommer våld hör till riskgrupper-
na. Det blir en dubbel orättvisa då barn som 
redan har mycket i bagaget också löper hög-
re risk att uppleva en otrygg skolmiljö, efter-
som de inte har redskapen eller orken att stå 
upp för sig själva på ett fungerande sätt, sä-
ger Söderberg.

Han tror det är viktigt att kunna föra en vux-
en diskussion kring de här sakerna.

– Lärare, föräldrar och andra vuxna behö-
ver känna till och kunna tala om riskfaktorer-
na – på ett sätt som inte skuldbelägger den 
som mobbas.

Mobbning är vanligast i de tidiga tonåren , 
då den så kallade sociala hjärnan utvecklas 
som mest. En tonåring läser av sociala signa-
ler kring makt, attraktion och status betydligt 
mer nyanserat än vad ett barn kan göra. Dess-
utom medför övergången från lågstadiet till 
högstadiet många gånger ett byte av skola där 
de sociala rollerna omförhandlas.

Föräldrarnas stöd är viktigt
Föräldrar till ett barn som mobbas upplever of-
ta frustration, hjälplöshet, ilska eller sorg. Sö-
derberg poängterar att det är viktigt att man 
kontaktar skolan om man märker att ens barn 
blir mobbat, eftersom föräldrarna ibland upp-
fattar att något är avvikande snabbare än vad 
läraren gör. Samtidigt ser läraren gruppdyna-
miken i klassen på ett sätt som föräldrarna inte 
har möjlighet till och därför är dialogen mellan 
föräldrar och lärare oerhört viktig.

– Det betyder inte att det alltid är lätt att 

samarbeta. Forskning från de senaste åren visar 
ändå tydligt att föräldrarna spelar en stor roll 
då man ska förebygga eller motverka mobb-
ning.

Han konstaterar att en hemmiljö med om-
sorg och tydliga regler är en skyddsfaktor som 
hjälper barn att klara sig genom livet. Omsor-
gen gör att barn stärks i sitt egenvärde, me dan 
reglerna gör att barn lär sig socialt samspel.

– Föräldrar kan också tänka på att själva vå-
ga tala om exempelvis psykisk ohälsa och vi-
sa acceptans för olikheter. Det hjälper barnet 

att hantera annorlundaskap både hos sig själv 
och hos andra.

Som förälder behöver man beakta att barn i 
olika åldrar behöver stöd på olika sätt. I dagis-
åldern kan det handla om att helt konkret lära 
barn att leka tillsammans, medan en tonåring i 
stället till exempel kan behöva hitta samman-
hang där hen är välkommen och accepterad.

Påverka från sidan
Söderberg rekommenderar att föräldrar också 
diskuterar med sina barn om vad man kan gö-
ra om man blir vittne till mobbning.

– Som så kallad bystander kan man ingri-
pa på flera sätt. Ett sätt är att tydligt säga ifrån 
när man ser något som är fel, om man vågar. 
Man kan också gå fram till offret efteråt eller 
skicka ett meddelande och säga att man in-
te tycker att det som hände är okej, även om 
man inte vågade säga något just då det sked-
de. På så sätt visar man ändå sitt stöd. Att be-
rätta om det man bevittnat för en vuxen är ett 
annat sätt att försöka göra något åt situatio-
nen, men då behöver man också bli tagen på 
allvar av den vuxna.

Vid sidan av föräldrarna spelar skolan na-
turligtvis en avgörande roll då det kommer till 
att motarbeta mobbning. Antimobbningspro-
gram är en del av helheten, men det räcker inte 
med att ha ett program på papper. Andra fak-
torer, som till exempel lärarens attityd till kon-
flikter, påverkar också.

– Som lärare kan man inte se allt, men tar 
man tag i det man ser eller låter man det pas-
sera? Sådana val sänder tydliga signaler till he-
la gruppen.

Skolan kan dessutom arbeta väldigt konkret 
med att stärka barns sociala färdigheter, genom 
att lära dem att knyta kontakter eller kunna stå 
upp för sig själva.

– Dessutom är det viktigt att försöka arbeta 
med mobbare, att hjälpa dem hantera gränser 
och att utveckla empati. För att skapa en trygg 
miljö är det bra att arbeta med de här sakerna 
i grupp, men samtidigt kan en del ele ver va-
ra i behov av särskilt stöd då det gäller socia-
la färdigheter.

Samverkan fungerar 
bäst mot mobbning
Enligt Patrik Söderberg, forskare vid Åbo Akademi, är de mest effek-
tiva åtgärderna mot mobbning insatser på gruppnivå i stil med anti-
mobbningsprogram, kombinerade med individuellt stöd för både 
mobbningsoffer och mobbare. Involverade föräldrar behövs också.
Johanna Granlund, Text och foto

Namn: Patrik Söderberg.
Ålder: 38 år.
Bor: I Kvevlax i Österbotten.
Gör: Doktorerade hösten 2018 i ut-
vecklingspsykologi med avhandlingen 
Not Only Bad Luck. Studies on  
Peer Victimization and Social Exclu-
sion from a Multilevel Perspective om 
mobbning och utanförskap.Jobbar 
som universitetslärare vid Åbo Akade-
mi i Vasa.
Familj: Frun Charlotta och sönerna 
Jonathan, 6 år och Elliot, 3 år.

Profil

aktuellt

4 portioner
300 g  pasta
250 g grillost
1 msk matolja
1 gul lök
2  vitlöksklyftor
2 dl  vispgrädde
1,5 dl  pastavatten
2  äggulor
2 dl  finriven parmesanost
 salt & svartpeppar
 olja till stekning

Pasta carbonara 
med grillost

Foto: HANNE WIlHElMSSoN

recept

Gör så här:
1. Koka pastan enligt anvisningar på paketet 

(spara 1,5 dl pastavatten).
2. Finhacka löken och skär grillosten i små tär-

ningar. Fräs allt i 1 msk matolja på medelhög 
värme tills löken mjuknat men inte fått färg.

3. Blanda pastavatten, grädde, äggulor och 1,5 
dl riven parmesan i en skål. Häll blandningen 
över fräset i stekpannan och rör om. Smaka av 
med salt och svartpeppar och låt sjuda under 
omrörning tills såsen tjocknat.

4. Vänd till sist ner den kokta pastan i stekpan-
nan och rör om alltihop. Toppa med resten av 
parmesanosten.

Recept: UngMartha

DU KAN BÖRJA I 
VILKEN ÅLDER SOM 
HELST, ÄVEN SOM 

VUXEN.
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BLI SCOUT

KOM MED!

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

Kapitelbok

Djur med päls och utan av 
Hanne Kvist, översatt av Jo-
hanne Lykke Holm, Natur 
och Kultur 2019.

 ■ I den här berättelsen, som 
är skriven ur barnets pers-
pektiv, får vi möta Freddy 
som mest av allt önskar sig 
en hund. Hans föräldrar är 
skilda, han och hans tempe-
ramentsfulla mamma flyttar 
jämt, och allt känns kaotiskt. 
Tyvärr är hans mamma aller-
gisk mot pälsdjur, så Fred-
dy måste nöja sig med vand-
rande pinnar. Han får en ny 
vän i Eskild och tillsammans 
grundar de en djurklubb där 
de råkar ut för en hel del! 
Själva upplägget är intres-
sant, när något skrämmande 
händer, tappar Freddy orden 
och längre bildsekvenser tar 
över berättelsen.

Ungdomsbok

Experimentet av Harald  
Nortun, översatt av Barbro 
Lagergren, Opal 2016.

 ■Det är sommarlov och tvil-
lingarna Amund och Aman-
da är på väg till sina farför-
äldrar. Plötsligt får Amund 
en idé, kan de lura farmor 
och farfar? Vad händer om 
han och Amanda byter rol-
ler, han blir Amanda och 
Amanda blir Amund? När 
tåget stannar kan experimen-
tet börja. Det verkar lekan-
de lätt, farföräldrarna märker 
ingenting. När några ungdo-
mar stiger in i bilden blir det 
komplicerat och ju längre tid 
det går, desto svårare blir det 
att berätta sanningen. Ex-
perimentet är en intressant 
skildring om könsroller, för-
domar och om att få och vå-
ga vara den man på riktigt är.

Högläsningsbok

Flickan som ville rädda böck-
erna av Klaus Hagerup,  
illustrerad av Lisa Aisato. 
Översatt av Lotta Bergqvist. 
Bonnier Carlsen 2018.

 ■Det här är en fin berättelse 
om kärleken till böcker och 
framförallt till karaktärerna 
i böckerna. För Anna, som 
snart skall fylla 10, är böck-
erna hennes liv, det är i böck-
erna hon finner sina vänner. 
Då hon får veta att de böck-
er som ingen lånar på biblio-
teket förstörs blir hon ängs-
lig och bestämmer sig för 
att rädda böckerna och såle-
des alla karaktärer. De ma-
giska och detaljrika illustra-
tionerna av Lisa Aisato sam-
spelar fint med texten och är 
en väsentlig del av själva be-
rättelsen.

Bilderbok

Trädet av Bárður Oskars-
son, översatt av Helena 
Stedman, Modernista 2019.

 ■ I denna till synes minima-
listiska bilderbok, som vann 
Nordiska rådets barn-och 
ungdomslitteraturpris 2018, 
får vi träffa två väldigt oli-
ka figurer, kaninen Bob och 
hunden Hilbert. Bob är ny-
fiken men försiktig och oer-
faren medan Hilbert upp-
ger sig för att vara väldigt be-
rest och framförallt är han 
en fena på att berätta histori-
er. Men vad finns egentligen 
bakom trädet? Den här be-
rättelsen hjälper oss, med en 
gnutta humor, att reflektera 
över om man alltid kan lita 
på allt som sägs. Något som i 
dagens värld är väldigt viktigt 
att kunna ifrågasätta!

Barnavårdsföreningen erbjuder stöd i olika  
former för ett stärkt föräldraskap och en fungerande  

vardag. Nedan �nns ett plock av vårt utbud,  
mera information hittar du på bvif.�.

 � Chattar för olika målgrupper 
som till exempel vår nya 
tvåspråkiga chatt om föräldraskap

 � Handböcker – som den färska 
Familjeskolans handbok med 
praktiska tips för en positivare 
samvaro i familjen

 � Föräldrawebben – en avgiftsfri 
nätkurs riktad särskilt till 
tonåringars föräldrar

 � Kurser och diskussions-
grupper om exempelvis 
separation, föräldraskap eller 
utmaningar i vardagen

 � Föreläsningar av våra 
experter. Exempel på teman: 
Märk och stärk det goda i 
barnet, kompisrelationer och de 
turbulenta tonåren. Kan också 
beställas till föräldramöten etc.

Behöver du stöd  
i ditt föräldraskap?

NYSKRIVEN FAMILJEFÖRESTÄLLNING

AV: MARIA TURTSCHANINOFF & ANNA SIMBERG

PREMIÄR: 13.3.2020
STORA SCENEN

ETT TIU-PROGRAM OM VERKLIGHETEN 
PÅ OCH UTANFÖR NÄTET

TURNÉFÖRESTÄLLNING FÖR 
HÖGSTADIER OCH ANDRA STADIET

AV: LINA TEIR | REGI: AGNETA LINDROOS
PREMIÄR: 19.02.2020

REGI: FIIKKA FORSMAN
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För äldre barn och unga i högstadiet och gym-
nasiet finns läromedel där sexualundervisning 
ingår, men för den yngre målgruppen har un-
dervisningsmaterial så gott som saknats. Där-
för har Suss Åhman (bilden) och Susanna 
Ruuhilahti, båda sakkunniga inom sexuell 
hälsa, tagit fram ett nytt material. 

– Det baserar sig dels på vår egen tjugo år 
långa erfarenhet av sexualundervisning i sko-
lor, dels på nya övningar som vi har testat på 
barn och unga, säger Suss Åhman, sakkunnig 
på Folkhälsan. 

Orsaken till att det nu finns sexualunder-
visningsmaterial för så små barn som första-
klassare är helt enkelt att det finns ett behov.

– Man vet att ju tidigare man börjar tala om 
de här sakerna desto lättare är det, både för 

vuxna och för barn. Materialet går inte bara ut 
på sex, sexualitet är ett brett område hos oss al-
la. Det handlar också om bland annat känslor, 
puberteten, hur kroppen ser ut, sex i medier 
och hur man kan skydda sig från övergrepp. 

Det handlar delvis också om trygghetsfost-
ran.

– Vi hoppas att det här förebygger sexuellt 
utnyttjande genom att barnen lär sig skydda 
sig själva. Man måste förklara också för små 
barn att sex är bara för vuxna, att det är för-
bjudet för vuxna att ha sex med barn och ock-
så lyfta fram att var och en har rätt att skydda 
sig och respektera varandra.

Förstår lärarna och de vuxna som du 
har träffat det här behovet?

– Det finns en klart större förståelse i dag 
än för fem år sedan. Majoriteten förstår, dels 
har metoo-rörelsen hjälpt, dels har tidsandan 
förändrats. Men det finns de som inte känner 
sig bekväma att tala om sex med barn, de hör 
kanske till en lite äldre generation. Jag tror att 
det finns en oro bakom rädslan. Jag får ibland 
kommentarer som ”ska vi nu komma in och 
visa porr för barn”, men det är exakt motsat-
sen som vi ska göra.

För sent på femman
I materialet tas puberteten upp redan i års-
kurs 3 och 4.

– Det här är kanske något som är ett ställ-
ningstagande i vårt material. I de flesta skolor 
tar man upp puberteten på våren i femman. 

Det tycker vi är alltför sent, det finns flickor 
som får sin första mens före de har hört ett ord 
om vad det innebär. Många kommer i puber-
teten redan före våren i femman, och det här 
är ett sätt att både ge information i tid och att 
jobba mobbningsförebyggade på. Om man tar 
upp de här sakerna på ett mer allmänt plan 
blir den som det berör kanske inte så utpekad.

De största utmaningarna för de vuxna som 
har sexualundevisning, oftast lärarna, är att 
hitta de rätta orden, och att komma över en 
viss personlig tröskel, tror Åhman.

– De måste känna att det är okej att tala om 
de här sakerna, och det här materialet försöker 
ge väldigt konkreta tips. Vi har försökt ta upp 
ämnet på den nivå som barnet är på. Därför 
finns det olika material för olika nivåer, ett för 

årskurs 1 till 2, ett för årskurs 3 till 4 och ett 
för årskurs 5 till 6. Det är åldersnivåer som vi 
tycker att är lämpliga för att ta upp olika saker 
på, både när och hur och vad. 

Också för föräldrar
Tanken är att vem som helst kan gå in och bör-
ja använda materialet rakt av. I materialet in-
går övningar, exempelvis anvisningar om hur 
man gör och använder en gosevante, en gose-
fingerdocka, eller hur man håller en snipp- och 
snoppverkstad.

– Det handlar inte bara om att prata om 
saker och ting, utan också att få med käns-
lan, som med en gosevante eller gosefinger-
docka. Då tar man upp ömhet, kroppskon-
takt, och beröring och vikten av att ha den bi-

ten med. Snipp- och snoppverkstaden hör till 
bildkonsten och där är tanken att man både 
kan komma åt känslor och jobba med saker 
som kan kännas besvärliga för en del barn ge-
nom konsten, som är en annan väg in än bara 
genom information. Men man kan också ta in 
informationsbiten i samband med det här och 
fundera hur snippor och snoppar ser ut och 
fungerar, rent anatomiskt, sedan kan man le-
ka friskt kring det här och kanske avdramati-
sera det hela.

I materialet finns också exempel på och mi-
niföreläsningar om hur man kan prata med 
barn om hur bebisar blir till.

– Också föräldrar kan använda det här ma-
terialet, definitivt.

Snippelisnopp består 
av 20 lektioner.
Materialet är gratis 
och finns tillgängligt för 
alla på www.folkhal-
san.fi/snippelisnopp
Det riktar sig i första 
hand till skolperso-
nal, men även för-
äldrar, ungdoms-
ledare och övriga 
vuxna i barns närhet 
kan ha nytta av det.
Folkhälsan och 
Nektaria står bakom 
materialet.

Fakta

aktuellt

Snippelisnopp
– nytt material  
för yngre barn

Vi har för-
sökt ta upp 
ämnet på 
den nivå 
som barnet 
är på. 

”

Ett nytt material för sexualundervisning  
för årskurserna 1 till 6 ska dels ge trygghets-
fostran, och dels svara mot behovet av att  
tala om sex och pubertet också med yngre 
barn.
malin wikström, text • terese bast, illustration • mikko mäkelä/folkhälsan, foto

http://www.folkhalsan.fi/snippelisnopp
http://www.folkhalsan.fi/snippelisnopp


Hem & skola • 4/2019 • 31 

anders 
adlercreutz

ordförande

Micaela  
roMantschuk
verksamhets ledare

Maarit 
westerén

kommunikatör

Malin 
wikströM

redaktör

Kansliet: Förbundet Hem och Skola i Finland rf, Nylandsgatan 17 B 27,  
00120 Hel singfors.   
E-post: hemochskola@hemochskola.fi.

Följ oss på Facebook, Instagram och twitter.

Gnurf

Tidningen Hem & skola
Tidningen på webben

 ■Visste du att du kan läsa artiklar som ingår i tidningen Hem och 
Skola också på webbplatsen Hemochskola.fi? Efter varje artikel finns 
en länk till hela det aktuella tidningsnumret som en pdf.

Hem och Skola 50 år

 ■Tack till alla föräldrar som deltagit i att fira Hem och Skola 50 år 
under året som gått. Minnen från svunna tider och exempel på inno-
vationer från föreningshåll finns samlade och publicerade på vår 
webbplats.

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

– för barnens skull. Kampanjen riktar sig till alla vuxna i barnets när-
het och den påminner om att de vuxnas, också måttliga användning 
av alkohol vid julbordet, kan kännas skrämmande för barn och unga. 
Nyktra vuxna ger barnen trygghet och medverkar till att skapa posi-
tiva julminnen.

Föreläsare
 ■Hem och Skolas medlemsföreningar har möjlighet att anlita en fö-

reläsare ut förbundets föreläsarnätverk för en föräldrakväll. Populä-
ra teman just nu är Föräldraskap i en digital tid, spelande och socia-
la medier.

Ny styrelse?
 ■Många föräldraföreningar har haft årsmöte under hösten. Kom 

ihåg att uppdatera uppgifterna om nya ordförande både till Patent- 
och registerstyrelsen och Förbundet Hem och Skola. Då når vår in-
formation från Hem och Skola rätt kontaktpersoner och via dem an-
dra föräldrar på ert dagis eller i er skola.

Utgivare: Förbundet Hem och Skola i Finland rf.
Ansvarig utgivare: Anders Adlercreutz,  
förbundsordförande.
Redaktör: Malin Wikström, tfn 044-7835888.
Layout: Pia Ahlberg. 
Pärmbild: Johanna Granlund.
Målgrupp: Föräldrar med barn i svenskspråkig 
skola och dagis.
Distribution: Delas ut i klassen och på dagis.
Tryckeri: UPC, Vasa 2019.    
Upplaga: 38 500.
Årgång: 46.
Annonsförsäljning:  
Ky lisbeth lönn qvist Kb, Sandbacka vägen 8 D, 
02200 Esbo. tfn 09 803 9553.  
E-post: lisbeth.lonnqvist@kolumbus.fi
Annonspris: 1,50 e/spmm.

http://hemochskola.fi/
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Fem frågor

Föräldraföreningen vid SPSU, Svenska Privat-
skolan i Uleåborg, har i flera år kämpat med att 
få ihop en styrelse. Föreningen har därför inte 
varit särskilt aktiv, men efter att en styrelse och 
en ny ordförande i Outi Toropainen (bilden) 
valdes på våren har man ny fart.

– Tidigare har det funnits en ordförande, 
men inte en styrelse, och föreningen har där-
för inte kunnat fatta beslut och inte haft nå-
gon officiell verksamhet. Därför är det lite som 
att börja från början igen, säger Toropainen. 

Bor utspridda
Föreningen har inte varit helt osynlig trots av-
saknaden av en styrelsen. Man har bjudit på 
kaffe på skolavslutningen, ansökt om stipen-
dier och också delat ut stipendier. 

– Nu har vi fått klassföräldrar, en förälder i 
varje klass från årskurs 1 till 9. Det har funnits 
klassföräldrar också tidigare, men de har inte 
haft någon genomtänkt funktion. En utma-
ning är att föräldrarna inte har naturliga träff-
punkter. De träffas inte spontant på gatan ef-
tersom skolan finns i centrum av Uleåborg och 
familjerna bor utspridda, en del längre bort i 
närliggande kommuner. 

På den första träffen för de nya klassföräld-
rarna var uppslutningen stor.

– Den var jättebra med tanke på att det är 
liten skola. Det finns ett engagemang och ett 
behov av informella träffar.

Under träffen planerade man bland annat 
hur verksamheten ska se ut.

– Vi vill delta i festligheterna då skolan fyl-
ler 160 år nästa år. Vi vill bjuda barnen på en 
upplevelse i form av underhållning på svenska, 
drömmen är att bjuda in någon finlandssvensk 
kändis. Vi kommer också att ansöka om peng-
ar från Svenska kulturfonden för att kunna ta 
in föreläsare som talar svenska, till exempel nå-
gon från Hem och Skolas nätverk. Vi vill ock-
så engagera oss under de så kallade skollörda-
garna som infaller en till två lördagar per år.

Skolan enspråkigt svensk
Outi Toropainen har själv gått i skolan på sjut-
tio- och åttiotalet, och har nu en son som går i 
femman. Den svenskspråkiga minoriteten ut-

gör officiellt 0,2 procent av Uleåborgs drygt 
200 000 invånare, men det finns också de 
som talar svenska och har en tvåspråkig iden-
titet utan att vara skrivna som svenskspråkiga. 
Grundskolan har för tillfället cirka 250 elever 
från 1 till 9 och i samma utrymmen finns ock-
så ett svenskspråkigt daghem och ett svensk-
språkigt gymnasium. 

– Skolan är enspråkigt svensk. Lärarna talar 
svenska, men barnen talar för det mesta fins-
ka sinsemellan och lärarna får jobba väldigt 
mycket för att det ska pratas svenska i klas-
sen och i skolan. 

Enligt Toropainens uppskattning talar 
unge fär en tredjedel av eleverna både svens-
ka och finska hemma, över hälften kommer 
från familjer där en mor- eller farförälder ta-
lar svenska, medan en del kommer från helt 
finskspråkiga hem. Det finns också ett fåtal 
helt svenskspråkiga, men de är oftast inflyt-
tade från Sverige, både återflyttare och famil-
jer till hockey spelare som kommit för att spe-
la i Kärpät.

– Jag har gamla klasskamrater, som har talat 
och talar enbart finska hemma, men som än-
då har satt sina barn i svensk skola. I deras fall 

har släktens språk varit svenska en generation 
före min. Det säger något om identiteten, att 
man har en svenskspråkig minoritetsidentitet, 
trots att man har förlorat språket. Det är sam-
ma fenomen som gäller för samer.

Talar bildad svenska
Eftersom många av eleverna talar svenska en-
bart i undervisningssituationer i skolan skiljer 
sig språket från andra svenskspråkiga elevers 
svenska.

– De kan inte fulsvenska, alltså slang- och 
ungdomsspråk, det är en väldigt bildad svens-
ka de pratar, säger Toropainen, som själv är 
helt tvåspråkig och har gått grundskolan på 
svenska.

Ute på stan hör man ytterst sällan svenska, 
men det finns svenska rum, förutom skola och 
daghem finns i dag till exempel Luckan, där 
också Hem och Skola-föreningens möten hålls.

Föreningen är tvåspråkig, det betyder att allt 
kommuniceras på två språk. 

– I styrelsen kan vi använda svenska, en av 
oss är helt enspråkigt finsk och pratar finska, 
men hon förstår svenska. Det är fantastiskt att 
vi kan använda svenska i styrelsen. Om vi har 
en träff för klassföräldrarna använder vi bå-
da språken.

Varför är du med i Hem och Skola-
föreningen?

– Jag är själv utbildad lärare och har dispu-
terat i pedagogik vid ÅA, och känner till skol-
världen. Jag har själv varit elev i skolan och 
känner till traditioner och gamla lärare, och 
också gamla elever som nu är lärare. I det här 
sammanhanget får jag dessutom ett tillfälle att 
använda min svenska i ett mer informellt sam-
manhang. 

Hem och Skola-föreningen vid Svenska Privatskolan i Uleåborg har för första gången 
på flera år en styrelse och drar i höst igång verksamheten med en ny växel, på två språk.
Malin Wikström, text 

Föreningen 
i Uleåborg 
tar nya tag

Svenska Privatskolan i Uleåborg firar 160 år nästa år. Grundskolan, det svenskspråkiga dag-
hemmet och det svenskspråkiga gymnasiet finns alla i samma utrymmen. Foto: JoHANNA PEtERI
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