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Ledare

 ■ ”Jo, det var roligt i skolan men det är så tråkigt när man 
måste leka på egna områden på gården”. Så svarade vårt 
yngsta barn på en fråga om hur den första skoldagen gått. 
Skolåret har börjat igen, men skolvardagen har inte återgått 
till det gamla vanliga. Man håller avstånd. Man försöker 
arbeta i mindre grupper.

Till vår yngstas förtret får man inte i hans skola leka med de 
lägre klassernas elever på skolgården. Men den yngsta kusinen 
som just börjat på ettan säkert skulle vara betjänt av den street 
cred det ger att ha en kompis i de övre klasserna.

Trots att vardagen ännu är lite begränsad kan eleverna vara 
glada för mycket. De kommer tillbaka till skolan, men med 
mycket positivt i bagaget. Dels förstås en förhoppningsvis 
uppdaterad förståelse av vikten av social samvaro, det att 
man får vara med kompisarna. Men också med ett stärkt 
självförtroende. De vet att de klarar av att jobba i underliga 
förhållanden. Datorn är min vän, och jag kan lära mig själv. 

Vi har inte ännu ett slutlig facit på hur det gick under 
våren. Men det är skäl att tro att de flesta elever klarade sig 
rätt bra. Jag vågar påstå att en orsak till det är dels den nya 
läroplanens fokus på helheter och ett ämnesöverskridande 
lärande, dels vår skolas benägenhet att lita på eleverna och låta 
dem bära ansvar.

I skrivande stund vet vi inte hurdan hösten kommer att bli. 
Men jag är övertygad om att tröskeln för att vi skall återgå till 
vårens strikta begränsningar är mycket hög.

Och det skall den vara. För hur väl våra barn ändå klarar sig 
för sig själva, så behöver de varandra. Skolan handlar inte bara 
om att ta till sig information, vare sig den är ämnesspecifik 
eller en helhet som täcker många ämnen. Skolan handlar om 
att kunna jobba tillsammans.

Och inte bara om att jobba tillsammans, utan om att skapa 
tillsammans.

 ■ I mitt arbete har all världens distansmötesappar blivit alltför 
bekanta. Och även om jag ibland – ja ofta – tycker att det är 

bekvämt att få stiga upp lite senare, ta det där första mötet 
vid en kaffekopp hemma, så märker jag att distansmöten lätt 
får mig att fastna i gamla gängor. För att skapa nytt och kasta 
fram idéer måste man träffas och komma åt att se varandra i 
ögonen. Läsa av reaktioner, leka med idéer, ord och tankar.

Och jag är övertygad om att det också gäller våra barn. 
De behöver inte bara individuella färdigheter utan hela 
kollektivet för att lära sig att lära sig, och att lära sig 
tillsammans.

Vi inom Hem och Skola vill ju gärna utvidga detta 
kollektiv till att också gälla oss, föräldrarna. Och på samma 
sätt som eleverna behöver varandra för att 
lära sig vet vi att samarbete mellan hem 
och skola, kommunikation oss föräldrar 
emellan, också gagnar barnen.

Därför är det viktigt att vi nu i krisens 
efterdyningar så snabbt som möjligt får 
igång vår samvaro, våra föräldramöten. 
Det kan gärna ske i mindre grupper, 
så att alla kan känna sig trygga. 
Och helst inte på distans 
utan i det där klassrummet 
vi alla har längtat efter 
under vårens lopp.

Kreativiteten frodas bäst i grupp

Ledare

De behöver inte bara individuella färdigheter utan 
hela kollektivet för att lära sig att lära sig, och att 
lära sig tillsammans.”

Anders Adlercreutz
ordförande för Hem och Skola
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I det här numret

Skolan 
stöptes om

 ■En dryg månad har gått sedan 
skolstarten och i vår familj har vi re
dan genomlidit två rundor av coro
natest för lindrig halsont och snuva, 
med påföljande isolering i en vecka. 
Det är lika tufft varje gång att försöka 
jobba på distans med barnen hem
ma. Och tufft för barnen att inte få 
all den uppmärksamhet de skulle be
höva. Men till skillnad från våren vet 
vi att veckan hemma bara är tillfällig, 
tills nästa flunsa bryter ut.

Vad har vi lärt oss från coronavå
ren? Mycket, inte minst att uppskat
ta det otroligt viktiga arbete som bå
de lärare och småbarnspedagoger gör. 
Längtan tillbaka till tiden då allt var 
normalt finns ändå kvar. Men tänk 
om det här är det nya normala – nå
got vi bara måste vänja oss vid?

Barn är otroligt anpassningsba
ra och många har rent av gillat att få 
jobba mera självständigt. Vi vuxna 
har ofta svårare för att acceptera för
ändringar. Det är ändå i de fysiska 
mötena som kreativiteten föds och 
det sociala samspelet utvecklas. Där
för är det så otroligt värdefullt att ha 
den fysiska skolan öppen igen, lik
som att åter få ge ut en fysisk tidning 
efter det senaste undantagsnumret.

Trots att det för många kan kän
nas som att corona kommer ut ur 
öronen har vi ändå valt att ägna det
ta nummer åt coronan, för hur vi än 
vrider och vänder på det är det här en 
tid som kommer gå till historien, året 
som gjorde oss mer anpassningsbara. 
Men som också påminde oss om vil
ken grundpelare grundskolan utgör 
för det jämlika, bildade välfärdssam
hälle vi så gärna stoltserar med.

Jenny Jägerhorn, redaktör 
redaktor@hemochskola.fi
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tivt samarbete med staden. Vad är receptet för 
föräldraföreningarnas  framgångssaga?



4 • hem & skola •3/2020 

Solen skiner och Grundskolan Norsens gård 
i Helsingfors står tom, så när som på ett par 
elever som sitter och väntar på mig. Vi hälsar 
och slår ihop armbågarna i stället för att ska
ka hand. Eftersom inga utomstående får gå in 
i skolbyggnaden frågar jag nyfiket hur det ser 
ut där inne. Vad har förändrats efter att epi
demin började?

– Inte så mycket. Den största skillnaden 
är att man måste sitta med sin egen klass när 
man äter och att man ska tvätta händerna he
la tiden, men det är ju en bra sak att göra an
nars också. Vi håller också våra raster på den 
våningen vi haft lektion, så att klasserna inte 
blandas så mycket, säger åttondeklassaren Ei-
ra Nordman.

Våren var svår
Alla klasser får inte heller gå ut på rast samti
digt. Vem som får vara på gården är schema
lagt och under lektionerna sitter eleverna så ut
spritt som klassrummet tillåter. Eftersom väd
ret har varit bra under läsårets första vecka har 
vissa lektioner skett utomhus, i parken bredvid 
skolan. Eleverna försäkrar mig om att stäm
ningen i skolan är helt normal.

– Det är roligt att vara tillbaka i skolan. Alla 
är på gott humör och vi försöker tvätta händer
na och följa reglerna, säger Hugo Dahlberg, 
som också går i åttan.

Han är ändå lite orolig över coronan.
– Om det börjar sprida sig är det ju gans

ka stor risk att få det, säger Hugo Dahlberg.
Båda två tycker att våren var jobbig. Det var 

inte lätt att vänja sig vid att jobba hemifrån.
– I början hade jag svårt med att jag fastna

de framför Netflix på telefonen, men det blev 
bättre mot slutet, säger Hugo Dahlberg.

Det var inte alltid lätt att hitta motivatio
nen på våren.

– Det tog mig en halv timme att börja jobba 
och när man hade en halv timme på sig att job
ba så gick det ju inte så bra, säger Eira Nord
man med ett skratt.

– Å andra sidan kunde jag göra uppgifter
na när det passade mig, till exempel så att jag 
gjorde matte på dagen och bildkonstuppgifter
na på kvällen när jag var trött, fortsätter hon.

När eleverna saknade sina kompisar och 
klassrummet kunde de bota saknaden digitalt.

– Jag hade ibland facetime öppet med kom

pisarna på lektionerna, vi kommunicerade den 
vägen. Och så brukade vi spela spel över nätet 
efter skolan, säger Hugo Dahlberg.

”Online hela tiden”
Johanna Syrjä, som är lärare i franska och fins
ka på Norsens grundskola, säger att det var 
svårt att hitta ett sätt att jobba som gav både 
elever och lärare en lämplig arbetsbörda.

– Det kom respons från eleverna att lärarna 
gav väldigt mycket inlämningsuppgifter. De 
var enkla att ge, men tog tid att både göra och 
rätta. Därför måste vi tänka om och bygga upp 
lektionerna på ett annat sätt.

Dessutom kände många lärare sig pressade 
till att vara tillgängliga hela tiden.

– Det kändes som att man var online hela 
tiden och att man också måste vara det, säger 
Johanna Syrjä.

Det blev inte lättare under de två sista veck
orna, när eleverna kom tillbaka till skolan.

– Det var tunga veckor eftersom reglerna då 
var så strikta. Klasserna fick inte blandas och 
det var uppdelat så att vi hade en lärare per 
klass, säger hon.

Den läraren undervisade sedan i alla ämnen 
utgående från paket som ämneslärarna hade 
satt ihop. Johanna Syrjä tycker ändå att det var 
viktigt att få eleverna tillbaka till skolan och lå
ta dem träffas. 

Skola med 

säkerhetsavstånd
Ovissheten inför höstens coronaläge tynger både elever och lärare.  
Men alla kan redan vårens läxa: tvätta händerna, håll distans och var  
flexibel. Och nästan alla är väldigt glada över att få vara fysiskt tillbaka  
i skolan efter den tunga distansvåren.
Text och foto: Björn Udd

aktuellt

läs mer på sidan 6 »
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aktuellt

– Jag tycker att det var bra att vi hade sko
la. För niorna var det bra att få en avslutning, 
fast det inte var en traditionell skolavslutning, 
säger Syrjä.

Skolan mer än vitsord
En annan viktig anledning till att skolorna 
öppnades var att de elever som av en eller an
nan orsak har det svårt hemma kunde fångas 
upp och få stöd.

– De barn som har föräldrar som hjäl
per klarar ju sig, men de som har det osä
kert hemma har det svårare, säger Kurt Tor-
sell, direktör för svenskspråkig verksamhet vid 
Utbildningsstyrelsen.

– Eftersom kontaktundervisningen är så 
viktig i sådana här fall fick skolorna plocka in 
elever som de ansåg vara i utsatt läge tidiga
re på våren, innan skolorna öppnades för alla.

Enligt utredningar verkar det som att pla
nen lyckades och att väldigt få inte har åter
vänt till skolan. 

– Det verkar också som att eleverna i medel
tal har presterat bättre i sina ämnen, men sko
lan är ju mycket mer än så, till exempel ska 

man lära sig sociala kunskaper och samarbete, 
säger Kurt Torsell.

I Grundskolan Norsen sköttes det här med 
ett team som hade i uppgift att söka upp elever.

– Vi hade en grupp i skolan som kontak
tade elever som var svåra att få kontakt med. 
Vissa elever behöver att någon ringer. Det var 
hårt arbete, men det var nyttigt, säger Johan
na Syrjä.

Ovissheten tynger
Kurt Torsell tycker att det jobbigaste med för
beredelserna för hösten har varit ovissheten. 

– Om vi skulle ha ett slutdatum på pande
min, ett datum då vi får ett vaccin skulle det 
vara lättare att ställa in sig på det. Nu måste vi 
leva med osäkerheten och det är tungt för lä
rare och elever, säger Kurt Torsell. 

I det nuvarande läget kan det hända att en
skilda klasser och deras lärare sätts i karantän, 
eller att man när som helst kan tvingas över
gå till distansundervisning på obestämd tid.

– Nu handlar det om ihärdighet. Det gäller 
att orka fortsätta tvätta händer och nysa i arm
vecket, säger Kurt Torsell.

En sak som många varit oroliga över är ifall 
bedömningen av eleverna är rättvis. Timakti
viteten är ett av kriterierna för bedömning, och 
det är svårt att visa upp ifall undervisningen 
består av inlämningsuppgifter på nätet.

– Enligt en färsk undersökning som Hel
singfors universitet hade gjort har en del skolor 
gjort en intern överenskommelse om att sän
ka ambitionsnivån litet, men vi har inte sett 
några stora skillnader i vitsord jämfört med 
normalt. Det är ändå svårt att övervaka, sä
ger Kurt Torsell.

Johanna Syrjä säger att det svåraste var att ge 
rättvisa vitsord till niondeklassarna, som söker 
in till andra stadiet med det vitsordet. 

– Till sjuorna och åttorna sa vi att deras 
vitsord kan höjas lättare än vanligt när skolan 
kommer igång igen, men niornas bedömning 
var viktig och samtidigt svår att göra.

Och åtminstone bland åttondeklassarna 
verkar det inte skapa så stora bekymmer.

– Jag tror att läraren ser att om du är ak
tiv på timmen och lämnar in läxorna i tid så 
får man det vitsord man förtjänar, säger Hu
go Dahlberg.

Det tog mig en halv 
timme att börja jobba 
och när man hade en 
halv timme på sig att 
jobba så gick det ju 
inte så bra.
Eira Nordman 

Det är roligt att vara 
tillbaka i skolan. Alla 
är på gott humör och 
vi försöker tvätta  
händerna och följa 
reglerna.
Hugo Dahlberg

Det kändes som att 
man var online hela 
tiden och att man 
också måste vara det.
Johanna Syrjä

””
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”
 Valteri center för lärande och kompetens fungerar 
i hela landet och är en del av Utbildningsstyrelsens 
verksamhetsområde. Valteri stöder närskolprincipen 
genom att erbjuda mångsidiga tjänster för behoven 
inom allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Valteri 
ebjuder elever, deras familjer, lärare och medarbetare  
stöd för lärande och skolgång.

Tjänster som Valteri erbjuder är bland andra 
handledning, stödperioder och fortbildning för att 
möjliggöra närskolprincipen för elever med syn-och 
hörselnedsättning, AST, skoltrötthet.
 Läs mer på vår hemsida.

VI ERBJUDER STÖD I SKOLVARDAGEN

Besök oss på valteri.fi/sv

Finlands svenska Marthaförbund rf arbetar för en 
bättre värld, en vardag i taget. Verksamheten bygger 
på tre verksamhets områden: hushåll, ekonomi och 
konsumtion samt ekologi och miljöhänsyn i vardagen.

 

GRATIS DIGITAL FORTBILDNING

Marthaförbundets projektet Giftfritt dagis 
erbjuder gratis digitala fortbildningar under hösten 
2020. Under fortbildningen får du information om 
var skadliga ämnen kan finnas på daghem och 
många praktiska tips! Fokusområden är leksaker, 
köket, städning och vilan. Öppen för alla.

Vi erbjuder en föreläsningshelhet dagtid och en på 
efter middagen. Välj den tidpunkt som passar bäst  
och kom ihåg att anmäla dig till både del 1 och del 2.

FORTBILDNING EFTERMIDDAG
Del 1: 29.9 kl. 16:00–17:00, del 2: 6.10 kl. 16:00–17:00

FORTBILDNING DAGTID
Del 1: 30.9 kl. 12:30–13:30, del 2: 7.10 kl. 12:30–13:30

Läs mer och anmäl dig på martha.fi/giftfritt
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aktuellt

Coronapandemin rörde om 
småbarnspedagogiken

Den 16 mars utlystes undantagstillstånd i Fin
land. I samband med det uppmanade myndig
heterna familjer att hålla barnen hemma från 
skolor och daghem i de fall det var möjligt. 
Den exceptionella våren medförde stora varia
tioner i hur dagvården på olika håll i landet, el
ler till och med inom samma kommun, såg ut.

– Visst var de lokala skillnaderna stora på vå
ren. En del kommuner och daghem hade in
te några barn alls på plats medan andra hade 
hög närvaroprocent, trots undantagstillstån
det. Daghemmens förutsättningar att kun
na ordna verksamhet på distans var också på 
olika nivåer, konstaterar Minna Lindberg, 
som är sakkunnig inom utbildningsfrågor vid 
Kommunförbundet.

Eftersom ingen vet hur epidemiläget i Fin
land kommer att utvecklas är det viktigt att 
också småbarnspedagogiken kan reagera lo
kalt ifall epidemiläget ser väldigt olika ut i oli
ka delar av landet. Lindberg menar ändå att 
utgångsläget inför hösten är klart bättre än på 
våren då coronapandemin slog till. 

– Nu vet vi mer om viruset och är på många 
sätt klokare. På våren var situationen drastisk, 
nu ser vi mer lokalt på läget. Kommunerna har 
haft tid att jobba med beredskapsfrågorna och 
har kunnat förbereda sig för olika scenarier.

Flexibilitet behövs
Också inom småbarnspedagogiken blev man 
tvungen att snabbt anpassa sig till den nya si
tuationen. Planer ändrades i hast och dag
hemmen var tvungna att lägga om innehål
let i verksamheten. Lindberg påpekar att ock
så hösten präglas av ovisshet.

– Nu behövs flexibilitet av alla, både dag
hemmen, föräldrarna och arbetsgivarna. Sam

hälleligt tänker jag att den stora lärdomen av 
coronavåren var att märka att det mesta ord
nar sig. Människor anpassar sig ändå rätt bra 
till förändringar.

I många familjer oroar sig vårdnadshavar
na för hur hösten och vardagen kommer att 
se ut och fungera då barn skickas hem från 
daghemmen vid minsta lilla förkylningssym
tom. Som småbarnsförälder förstår Lindberg 
föräldrarnas frustration. Hon påminner ändå 

om att anordnarna av dagvård följer myndig
heternas rekommendationer.

– Det är bra att anvisningarna är tydliga, al
la familjer behandlas lika. Följderna blir ändå i 
praktiken olika för familjerna. Alla föräldrar har 
till exempel inte möjlighet att arbeta på distans.

Kontakt hjälpte föräldrar att orka
Ännu finns inte särskilt mycket forskning 
kring hur coronapandemin har påverkat de 
finländska barnen. Bland de undersökning
ar som redan har gjorts finns en utredning 
kring hur undantagstillståndet påverkade fa
miljers vardag. De preliminära resultaten från 
Jyväskylä universitet visar att familjernas upp
levelser är tudelade.

– En del familjer klarade våren bra och tyck
te till och med att vardagen blev bättre då alla 
hölls hemma och föräldrarna slapp stress med 
tidtabeller och förflyttningar. Andra däremot 
tyckte att vardagen blev väldigt tung. Så var 
fallet speciellt om relationen mellan de vux
na var spänd, barnet har behov av extra stöd 
samt i familjer med bara en vuxen, säger Maa-
rit Alasuutari, professor i småbarnspedagogik 
vid Jyväskylä universitet.

Några nationella anvisningar för hur små
barnspedagogiken skulle hålla kontakt med 
barnen och familjerna under undantagstill
ståndet gavs inte. Resultaten från enkätun
dersökningen tyder ändå på att det var van
ligt med kontakt.

Om daghemmet eller förskolan höll kon
takt med hemmen på flera olika sätt upplev
des kontakten som meningsfull och det fick 
föräldrarna att orka bättre i vardagen, visar 
undersökningen.

– Speciellt mathjälp, stöd med att schema
lägga dagen och uppmaningen att ta kontakt 
med personalen vid behov verkar ha skyddat 
föräldrar från utmattning, säger Alasuutari.

Det fanns stora skillnader i hur mycket 
daghemmen kontaktade hemmen och erbjöd 
verksamhet på distans under våren.

En orsak är att småbarnspedagogikens roll 
och uppgift är annorlunda än skolans. Små
barnspedagogiken är avgiftsbelagd verksam
het. Om barnen är hemma en längre tid och 
daghemmen inte uppbär någon avgift har dag
hemmen inte någon skyldighet att erbjuda till 
exempel distansverksamhet.

– Småbarnspedagogiken är på sätt och vis en 
del av skolsystemet men har, med undantag av 
förskolan, inte skyldigheter på samma sätt som 
skolan har. Kanske erfarenheterna från coro
napandemin leder till att vi måste fundera på 
småbarnspedagogikens ställning i skolsyste
met som helhet, säger Alasuutari.

Under undantagstillståndet hade barn 
rätt till småbarnspedagogik. 
Myndigheterna rekommenderade än
då att barnen skulle vårdas hemma i 
de fall det var möjligt.
Cirka tre fjärdedelar av de finländska 
barnen inom småbarnspedagogiken 
vårdades hemma under våren.
Läs mer om enkätundersökning
en Vanhemmuuden voimavara ja ku
ormitustekijät poikkeusaikana här: 
www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkis
to/2020/05/varhaiskasvatuksenyh
teydenpitokoteihinpoikkeustilanaika
nasuojasivanhempiauupumiselta.)

Fakta

– Samhälleligt tänker jag att den stora lär-
domen av coronavåren var att märka att det 
mesta ordnar sig, säger Minna Lindberg.

Våren 2020 slungade 
coronapandemin in 
barnfamiljerna i en ny vardag 
då föräldrar uppmanades 
hålla sina barn hemma. 
Experterna kommer ändå 
med lugnande besked inför 
den osäkra hösten. I och med 
vårens erfarenheter är både 
småbarnspedagogiken och 
familjerna bättre förberedda 
för en andra våg.
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CHATTA MED PSYKOLOG OCH 
HANDLEDARE PÅ ÄRLIGT TALAT

Läs mer om Luckan UngInfos verksamhet för ungdomar och 
professionella på unginfo.fi

Må & ons kl. 9–12, må–to kl. 19–22
på arligttalat.fi

STÄLL DIN FRÅGA OCH FÅ SVAR 
AV EXPERTER PÅ VÅGA FRÅGA!

Om allt från arbete och studier till 
psykiskt och fysiskt välmående,  
relationer och sex. Ställ din fråga eller 
läs andras på decibel.fi/vaga-fraga
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Förberedelserna inför 
hösten började under 
andra veckan i maj, och 
redan före det, i mars, 
jobbade Utbildnings
styrelsen utgående från 
olika scenarier för hur 
situationen kunde  
utveckla sig. 
Text och foto: Christian Bertell

intervju

Inför hösten  
står man 

beredd

– Vi har haft tre huvudsakliga scenarier som vi 
har levt med, och närmare hösten hade vi nio 
olika alternativ som vi nu är förberedda inför, 
säger Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör 
för Utbildningsstyrelsen.  

På Utbildningsstyrelsens webbsidor finns 
nu stödmaterial för alla utbildningsstadier 

man jobbar med. Det var klart redan i början 
av juni, men innan det kunde publiceras var 
man tvungen att vänta på de senaste instruk
tionerna från Utbildnings och kulturministe
riet, samt från Institutet för hälsa och välfärd. 
Dessutom har en temporär men viktig lagänd
ring gjorts i början av augusti. 

– Under våren fram till mitten av maj lev
de vi i en värld där beredskapslagen var i kraft, 
och med stöd av den kunde man avvika från en 
del skyldigheter i den normala lagstiftningen. 
Den möjliggjorde heltäckande lösningar, som 
till exempel att skolorna stängdes, säger Olli
Pekka Heinonen.
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Inför hösten  
står man 

beredd

I nuläget räknar man med att beredskapsla
gen inte kommer att användas igen, men det 
kan ändå uppkomma situationer då närunder
visningen inte kan ordnas på ett säkert sätt. La
gen om grundläggande utbildning känner in
te till distansundervisning, men det nya till
lägget åtgärdar det. Undervisningen kan allt

så fortsätta på distans utan extra åtgärder ifall 
en skola måste stängas på grund av coronan.

Kalendern kastades om
Precis som för så många andra kom våren att 
påverka stort också i OlliPekka Heinonens 
vardag. Genast från början av mars kastades 

hela kalendern om och ledandet i Utbildnings
styrelsen fick nya former. En säkerhetsgrupp 
sattes ihop, och den hade distansmöte varje 
vardagsmorgon klockan åtta. Det här satte tak
ten på allt. 

läs mer på nästa sida »
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– Vi uppdaterade oss om läget, vilken sjuk
domssituationen var, vilken den internationel
la erfarenheten var, vad som förväntades av oss 
och vilka behov som fanns på fältet. Situatio
nen förändrades hela tiden, säger OlliPekka 
Heinonen. 

Mindre pendlande, mera spring
Utbildningsstyrelsen övergick snabbt till dis
tansarbete i mars, vilket ledde till att OlliPek
ka Heinonen kom att tillbringa mera tid hem
ma än vad han gjort på över 30 år. Han är en 
flitig motionslöpare sedan tidigare, men nu 
satte han i en extra växel.

– Jag bor i Tavastehus, och ungefär tre tim
mar går till arbetsresor varje dag om jag reser 
till Helsingfors. Om jag distansjobbar får jag 
i princip tre timmar till godo under vardagar.

Den här extra tiden har till exempel möj
liggjort en timmes morgonrunda sex dagar i 
veckan, något Heinonen satte i system i april. 
Medeltalet på stegmätaren var uppe i 17 000 
per dag i juli.  

En annan intressant och något oväntad ef
fekt av våren har varit ett ökat och mera inten
sivt internationellt samarbete, vilket beror på 
att vi är i en situation där ingen riktigt vet nå
got säkert och ingen har alla svar. 

– Att slå ihop sina kloka huvuden är det bäs
ta man kan göra då. Man börjar fråga runt och 
nyttja olika nätverk. Kontakten mellan länder 
ökade märkbart, och även mellan olika orga
nisationer. Jag har själv deltagit i många inter
nationella webinarier som talare, och i pane
ler där man gått igenom vad man lärt sig, och 
vad som händer sedan.  

Finland har fått mycket uppmärksamhet för 
sitt skolsystem, då man klarat sig bra i inter

nationella jämförelser och intresset har tydli
gen hållit i sig under coronakrisen. Enligt Ol
liPekka Heinonen är det speciellt två saker 
som intresserar. En är hur snabbt lärarna tog 
emot utmaningen att fungera i en helt annan 
omgivning. 

– Det var inte bara det att man var tvungen 
att ta emot utmaningen, utan man var också 
förberedd. Det berättar något om den höga ni
vån på lärarutbildningen i Finland och att lä
rarna är vana att ta ansvar för lärandet. I län
der med mera hierarkiska skolsystem är lära
re vana med att invänta instruktioner på hur 
man ska agera. Då blir det svårt att på kort tid 
få in en stor mängd lärare i ett nytt läge, säger 
OlliPekka Heinonen.  

Enligt honom finns det undersökningar 
som säger att upp till 40 procent av lärarna 
tog i bruk för dem nya program och system 
när man övergick till distansundervisning. Det 
är en stor omställning, men generellt sett lyck
ades det. 

Lärarautonomi
Den andra intressanta punkten är just de fin
ländska lärarnas och skolornas relativt stora 
autonomi jämfört med andra länder. Bland 
andra Andreas Schlechter, direktör för ut
bildningsfrågor inom OECD, har i samtal 
med OlliPekka Heinonen frågat hur ett så
dant arrangemang kan fungera i ett samhälle 
som går igenom stora förändringar. Hur för
säkrar man sig att alla börjar röra sig i sam
ma riktning?

– Den här situationen visade att det var just 
tack vare autonomin som man agerade snabbt 
åt samma håll. På den fronten fungerar syste
met, säger OlliPekka Heinonen.

Profil
Namn: OlliPekka Heinonen.
Född: 1964 i Euraåminne.
Bor i: Tavastehus.
Familj: Far till tre vuxna barn, som al
la flyttat hemifrån.
Utbildning: Jurist, Helsingfors uni
versitet.
Karriär: Generaldirektör för Ut
bildningsstyrelsen för perioden 
15.10.2016–14.10.2021. Riks
dagsledamot för Samlingspartiet 
1995–2002. Undervisningsminister 
(1994–1999), Kommunikations samt 
Trafikminister (1999–2002)
Intresse: Spelar trumpet, och hade 
egna musikelever som ung.

OlliPekka Heinonens pappa var lärare, och han växte delvis upp i en skola, där familjen bodde 
i en tjänstebostad. Efter utförd militärtjänst jobbade han också en tid som vikarierande timlärare 
på sitt gamla högstadium och gymnasium.

intervju

Det var inte bara det 
att man var tvungen 
att ta emot utma-
ningen, utan man var 
också förberedd. Det 
berättar något om den 
höga nivån på lärarut-
bildningen i Finland 
och att lärarna är 
vana att ta ansvar för 
lärandet. 

”
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Stödchatten Ärligt talat 
utökar öppettiderna

 ■På Luckan Unginfos stödchatt Ärligt talat har tryck
et ökat från unga som söker hjälp och behöver någon 
att prata med. Under coronakrisen har chatten haft näs
tan dubbelt fler besökare än vanligt. Unga har ofta vänt 
sig till chatten i frågor om psykisk ohälsa, ensamhet och 
våld i par och familjerelationer. Därför utökas öppetti
derna från nio till arton timmar i veckan. 

Sedan sommaren 2018 har unga även haft möjlig
het att chatta med en psykolog på Ärligt talat. Nu kom
mer psykologen finnas tillgänglig på chatten måndag 
till torsdag. 

Fem riskfaktorer kopplat  
till ettornas utgångsläge

 ■Hemmet och språket har samband med utgångsläget 
för dem som börjar ettan. Också födelsemånaden och 
fritidsintressen har betydelse. Det visar en utredning som 
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) lå
tit göra. 

Det är första gången man nationellt utreder orsakerna 
bakom skillnaderna bland nybörjarna. 

Totalt 7 770 elever från hela Finland deltog i under
sökningen. Både i matematik och modersmål fanns fem 
riskfaktorer som hade samband med ett svagare utgångs
läge i årskurs 1: ett beslut om intensifierat eller särskilt 
stöd som fattats före skolstarten, lärokursen finska eller 
svenska som andraspråk (S2), inlärningssvårigheter i när
maste släkten, lågutbildade vårdnadshavare och födelse
datum under årets sista månader. 

✏ PLOCKAT

Stor bokdonation till skolor 
i svenskfinland

 ■ I höst har 24 gymnasier fått ett bokpaket från Hem 
och Skola som innehåller totalt 630 böcker. Paketen 
innehåller böcker som finansierats av Lisi Wahls stiftelse 
för studieunderstöd. Gymnasielärare har fått välja mel
lan tio olika boktitlar och klart mest efterfrågad var Axel 
Åhmans bok Klein.

För högstadiernas del var höstens stora favorit den nya 
boken Zoo#3 Kärlek plz, som skrivits av Kaj Korkea-
aho och Ted Forsström. Modersmålslärarna i 43 olika 
skolor har haft glädjen att öppna Hem och Skolas paket 
med klassuppsättningar i början av höstterminen. To
talt är det frågan om 1220 böcker som Lisi Wahls stiftel
se för studieunderstöd beviljat grundskolans klasser 7–9 
som stipendium.

Kostnadsfria lektionspaket  
som stöd för elever

 ■Barnavårdsföreningens skolarbete har som syfte att öka 
tryggheten i skolvardagen och stärka elevernas självkäns
la. Föreningen kommer att utveckla arbetet med nätba
serade tjänster, och tack vare det erbjuda skolarbete i nya 
regioner i Svenskfinland. Barnavårdsföreningens sakkun
niga jobbar med alla stadier från förskola till andra sta
diet och erbjuder kostnadsfria lektionspaket anpassa
de efter elevernas ålder och nivå. Vi i klassen riktar sig till 
förskolor och lågklasser, och fokus ligger på samarbete och 
socia la färdigheter. Högklassernas #brafiilis program fo
kuserar på att förebygga psykisk ohälsa. Next Level erbju
der paket för niondeklasser och andra stadiet. Där lig
ger tonvikten bland annat på att öka elevernas självkänsla 
och framtidstro. För elevhandledare och lärare har fören
ingen ett videopaket att användas i undervisningen. Bar
navårdsföreningen erbjuder också stöd till föräldrar och 
skolpersonalen. Mera info på föreningens hemsida: bvif.fi

Personlig kontakt viktig under 
distansundervisning

 ■Förbundet Hem och Skola samlade i början av april 
under en dryg veckas tid anonymt in föräldrars åsikter 
om distansundervisningen under coronaläget. Samman
lagt fick man 390 svar. Majoriteten av föräldrarna svara
de att de mår bra (68 procent), ca en femtedel (26 pro
cent) att de varken mår bra eller dåligt och 6,8 procent 
att de mår dåligt i familjen. Rätt få (14 procent) uttryck
te ett tydligt missnöje med samarbetet mellan hemmen 
och skolan i fråga om distansundervisningen. Missnöjet 
handlade ofta om att föräldrarna upplevde att det egent
ligen var frågan om självstudier. 

Föräldrarna var nöjda då skolan följde ett vecko schema 
som gav dagen struktur med mycket interaktiva uppgif
ter via olika kanaler. Kontakten med barnen upplevdes 
särledes viktig, också personlig kontakt via videomöten.

”
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När barn vägrar gå till  skolan

Tusentals elever kämpar med hög skolfrånvaro 
som varar i månader eller till och med år. Det är 
så kallade hemmasittare. Katarina Alanko forskar 
i problematisk skolfrånvaro.
Text och foto: Pamela Friström

– Begreppet hemmasittare är kanske lite miss
visande eftersom det inte handlar om elever 
som bara sitter hemma. Hemmasittarna är 
elever som egentligen vill gå till skolan, men 
inte förmår på grund av ångest eller andra svå
righeter, säger Katarina Alanko (bilden).

Alanko är docent i psykologi och forskar i 
problematisk skolfrånvaro vid Åbo Akademi. 
Hon säger att många av de här eleverna har 
neuropsykiatriska funktionsvariationer som 
gör skolvardagen och de sociala relationerna 
extra krävande. Många blir dessutom mobba
de, uppemot hälften till och med, visar studier.

– Oviljan att gå till skolan kan ta sig olika 
uttryck. Många barn uppvisar psykosomatis
ka symptom som huvudvärk eller ont i magen. 
För unga med neuropsykiatriska svårigheter är 

skoldagen ofta för tung, helt enkelt. Stödåtgär
derna är inte tillräckliga, barnen är alldeles ut
mattade och orkar inte.

– Hemma blir det ofta så att föräldrarna för
söker få iväg barnen på morgnarna, försöker 
stödja och uppmuntra, och det blir gräl för 
att barnet vägrar. Skolfrånvaron blir en väldigt 
stor sak som inflammerar familjerelationerna 
och påverkar hela familjedynamiken.

Faller mellan stolarna
Det var när Katarina Alanko tidigare jobbade 
som skolpsykolog som hon insåg att hon ha
de väldigt få verktyg att hjälpa elever med hög 
skolfrånvaro.

– Jag upplevde att eleverna ofta föll mellan 
stolarna i stödsystemet. Familjerna fick ing

en hjälp av barnskyddet eftersom allt var okej 
hemma, men inte heller från psykiatrin efter
som barnet inte hade tillräckligt svåra psykis
ka problem.

Det saknas heltäckande statistik över hur 
utbredd hemmasittarproblematiken är i Fin
land, men enligt vissa studier handlar det om 
3–5 procent av alla elever. Vid Jyväskylä uni
versitet publicerades nyligen en studie som vi
sade att till och med 4 000 elever i högklasserna 
är frånvarande under så långa perioder att det 
kräver specialarrangemang från skolans sida.

– Siffrorna varierar lite beroende på hur man 
definierar frånvaro, och det är mycket vi inte 
vet ännu. Det vi vet är att det handlar om tu
sentals elever, och det är illa.

Enligt Alanko behövs nationella riktlinjer 

aktuellt
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När barn vägrar gå till  skolan
och metoder för hur skolor ska stödja elever 
med problematisk skolfrånvaro så att stödet 
blir jämlikt över hela landet.

– När jag har talat med lärare och rekto
rer har jag märkt att kunskapen och intres
set för hemmasittarproblematiken varierar 
väldigt mycket. Det finns skolor som jobbar 
målmedvetet med skolfrånvaro, men det finns 
många skolor som saknar fungerande model
ler, säger hon.

Viktigt att ingripa tidigt
Ingen inte blir hemmasittare över en natt, det 
är en lång process, framhåller Katarina Alan
ko.

– Det är vanligt att stadieövergångar utlöser 
hemmasittarproblematik, och de tidiga ton

åren brukar vara en ålder där problemen för
värras. Men eleverna har ofta redan en lång 
bakgrund av svårigheter att gå till eller vara 
i skolan.

– Det man vet från alla studier är att tidigt 
ingripande är avgörande. Ju längre och mer 
kronisk frånvaron blir desto svårare är det att 
hjälpa eleverna komma tillbaka. Det kan ta 
månader och till och med år, och tyvärr går 
det inte att hjälpa alla.

Alanko menar att skolan behöver jobba med 
universella metoder som hjälper alla elever tri
vas. Det handlar om mobbnings förebyggande 
program och om att skapa en trygg skolvar
dag för alla.

– Därtill behövs en strategi för hur man in
griper vid oroväckande frånvaro. Att klass

föreståndaren följer med frånvarotimmar, och 
tar upp saken till samtal då en överenskommen 
gräns är nådd – exempelvis 10 procent över en 
period på några månader. Det ska vara klart 
när elevhälsan kallas in, när socialservice och 
specialsjukvård kontaktas och hur man stöder 
eleven att vara närvarande.

Kan få allvarliga följder
Hög skolfrånvaro medför betydande risker för 
resten av livet.

– Hemmasittande kan få allvarliga följder 
för de ungas skolframgång, utbildning och so
ciala relationer och har ett samband med psy
kisk ohälsa och marginalisering också senare 
i livet. Det är allvarliga saker för både individ 
och samhälle, säger Katarina Alanko.

Så kallade hem
masittare är barn 
och unga som vill gå 
till skolan, men in
te vågar eller förmår 
och därför är hemma 
under längre perio
der. Föräldrarna vet 
vanligtvis om att bar
net inte är i skolan.
Enligt en definition 
(Konstenius & Schil
laci, 2010) betrak
tas elever som hem
masittare när de utan 
giltig orsak varit från
varande i minst tre 
veckor. 
Man talar också 
om problema
tisk skolfrånva
ro, som är ett bre
dare begrepp för oli
ka former av uppre
pad, oroväckande 
frånvaro.
Bakgrunden till pro
blematisk skolfrånva
ro är ofta komplex. 
Frånvaron kan vara 
symtom på bland an
nat inlärningssvårig
heter, problem med 
den fysiska eller psy
kiska hälsan eller 
mobbning. Ångest 
och psykiskt il
lamående är sär
skilt vanligt.
Uppskattningsvis 
3–5 procent av al
la elever har proble
matisk skofrånvaro.

Fakta
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intervju

Hon ska hjälpa oss att hitta 

 skrivlusten
Det bor en skribent i oss alla. Det säger skrivpedagogen  
Annette KronholmCederberg. För vissa kommer det naturligt, 
medan andra måste kämpa för att hitta glädjen i skrivandet. 
– Min målsättning är att få alla med på tåget.
text och foto : Sonja Finholm

Det skrivs alldeles för lite i den grundläggan
de utbildningen. Modersmålsläraren Annette 
Kronholm-Cederberg har längtat efter att få 
jobba med skrivande på ett bredare plan – och 
nu har det blivit verklighet. Under de tre kom
mande åren ska hon jobba som finlandssvensk 
skrivpedagog och hjälpa lärare och skolor att 
hitta hållbara rutiner för skrivandet. Vara en 
inspiratör, helt enkelt.

– Många tror att skrivande bara handlar om 
modersmål, men skriftspråket är grunden i alla 
ämnen. Det handlar om att kunna läsa och för

stå, och att uttrycka sig. Ta till exempel en text
uppgift i matematik eller en slöjdritning, båda 
är baserade på skriftspråk.

Konsten att skriva har blivit allt viktigare. I 
dag behövs den skrivna texten i de flesta sam
manhang och yrken. Oavsett vad du jobbar 
med behöver du kunna formulera ett mejl, el
ler kanske lägga ut information på företagets 
webbplats eller sociala medier. Skrivkonsten är 
a och o för att vi ska vara fullvärdiga samhälls
medborgare och kunna ta del av viktig infor
mation. Många elever blir också chockade över 

mängden skrivande de ställs inför i gymnasiet.
– För att fostra ett skrivande barn behövs in

te bara modersmålslärare, utan en hel lärarkår. 
Det kollegiala lärandet är avgörande för att 
lyckas. Mitt mål är att alla lärare i den grund
läggande utbildningen ska vara skrivlärare, att 
vi ska tala om skrivande i alla klassrum, oav
sett ämne. 

läs mer på sidan 18 »
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profil
Namn: Annette Kronholm
Cederberg.
Bor i: Jakobstad. 
Familj: Gift med gymnasie
läraren Trygve Cederberg 
och har tre barn i åldern 16, 
17 och 20.
Karriär: Filosofie dok
tor i skrivpedagogik, skriv
forskare och lektor i moders
mål och litteratur vid Topeli
usgymnasiet i Nykarleby se
dan 2006. I tre år framöver 
är hon tjänstledig för att le
da projektet Skrivande skola. 
Ordförande för Svenska mo
dersmålslärarföreningen i Fin
land. Belönades 2019 av 
Svenska folkskolans vänner 
med Hagforsmedaljen, för 
en inspirerande insats som 
modersmålslärare.
Aktuell med: Skrivpeda
gog inom projektet Skrivande 
skola. I studentskrivningarna 
våren 2020 skrev hon pro
vet i modersmål och litteratur, 
för att testa hur provet funge
rar. Hennes resultat blev ett L, 
med 115 poäng av 120.
Tips för att underlät
ta skrivandet: Ge tydli
ga instruktioner: Hur ska elev
erna skriva och hur lång ska 
texten vara. Bestäm vilken 
genre det handlar om, och 
kom ihåg att ge respons på 
innehållet, hellre än att rätta 
grammatikfel.

Fakta
Svenska modersmålslärar
föreningen i Finland är in
itiativtagare och huvud
man för det treåriga projek
tet Skrivande  skola, som 
genomförs i samarbete med 
Sydkustens landskapsför
bund. Finansiärer är Svens
ka kulturfonden och Svenska 
folkskolans vänner. 
Medverkande fokus
skolor: Donnerska skolan i 
Karleby, Kristinestads högsta
dieskola, Lovisavikens skola, 
Lyceiparkens skola i Borgå, 
Åshöjdens grundskola i Hel
singfors, Övernäs skola i Ma
riehamn, Skärgårdshavets 
skola i Nagu samt Korpo och 
Kyrkbackens skola i Korpo. 
Dessutom fungerar skolorna i 
Nykarleby som pilotskolor.
Vill du veta mera? Kolla 
in projektets Facebookgrupp 
Skrivande skola i Svenskfin
land.
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intervju

Annette KronholmCederberg är projektle
dare för projektet Skrivande skola. Hon kom
mer att jobba med skrivpedagogik i sju utval
da skolor runt om i Svenskfinland. Det här 
betyder att hon kommer att handleda cirka 
300 lärare, och indirekt 2 200 elever i årskur
serna 7–9. Tanken är att deltagarna sin tur ska 
bli modellskolor för andra skolor i regionen. 
Dessutom ska hon bygga upp en kunskaps
bank med tips och råd som alla lärare kan an
vända sig av, och göra punktinsatser som en
skilda föreläsningar och inspirationsdagar.

– Jag har redan startat en Facebookgrupp, 
och har planer på en Youtubekanal med kor
ta instruktions och informationsvideor för att 
höja skrivkompetensen. Det kan vara allt från 
hur du som lärare kan prata om särskrivning
ar eller förklara styckeindelningar till tips på 
olika skrivövningar.

Under många år har de finländska skolor
na satsat på läsningen, men nu är det dags att 
lyfta fram skrivandet. De båda kompetenser
na hänger förstås också ihop:

– För att kunna bli en god skribent måste du 
läsa mycket. Och framför allt förstå och kun
na tolka det du läser. Det handlar om att för
stå olika typer av texter, och att veta hur man 
förväntas skriva i olika sammanhang. Att an
vända talspråk kan till exempel vara helt okej 
när du chattar med dina kompisar, men inte 

om du skriver ett Wilmameddelande eller en 
arbetsansökan.

Att Annette KronholmCederberg nu kan 
titulera sig finlandssvensk skrivpedagog är ett 
naturligt steg. Hon har studerat svenska, job
bat som modersmålslärare och har senare även 
doktorerat. Hon har också varit med och in
fört genretänkandet i sin egen skola Topelius
gymnasiet, och tagit fram instruktionsboken 
Kodknäckaren som satt gymnasiet på kartan i 
hela Svenskfinland. Efter att skolan systema
tiskt började jobba med skrivkompetens har 
resultaten förbättrats – i dag ligger Topelius
gymnasiet i topp i de nationella jämförelserna.

Skrev själv ”bara” ett  M
Trots sin breda erfarenhet har skrivandet in
te alltid varit självklart för henne. Precis som 
många andra barn skrev hon dagbok och hade 
brevvänner, men skrivandet i skolan förknip
pades ofta med press och självkritik. I studen
ten skrev hon ”bara” ett M.

– Det var först som 30åring som jag börja
de våga kalla mig skribent. 

Här har vi också en sak som hon vill foku
sera på – att ta bort prestationsångesten och 
självkritiken och i stället hjälpa eleverna att 
knäcka textkoderna och hitta glädjen i skri
vandet. Här har läraren en otroligt viktig roll, 
menar hon:

– Vissa elever behöver hjälp med att hitta 
fokus och komma igång, medan andra behö
ver slappna av och lita på sin förmåga. Vi ska 
inte vara rädda för att ställa krav, men vi mås
te också låta dem få friheten att skriva det de 
tycker om. Allt skrivande handlar om att hit
ta sin egen berättelse och genre. Det kan va
ra allt från en novell i engelska till en labbrap
port i kemi.

Annette Kronholm Cederberg säger att den 
sanna skrivglädjen uppstår när man får skriva 
om något man själv brinner för. För hennes 
egen del handlar det ofta om minoritetsfrågor 
och utanförskap.

– Jag går igång på orättvisor. Det tänder skri
benten i mig. 

Det var först som 
30-åring som jag 
började  våga kalla  
mig skribent.

”
Alla kan skriva, säger Annette Kronholm-Cederberg, vissa har bara lite längre startsträcka.
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Puffa i rätt riktning  
kan räcka långt”

Man kommer långt bara med att påminna sig själv och 
sina barn om att hur vi beskriver oss själva och varandra 
inte är på förhand givet, utan något vi kan bestämma 
över själva.

Fritjof  
Sahlström
Dekanus vid fakul-
teten för pedagogik 
och välfärdsstudier 
vid Åbo Akademi

Kolumn

 ■ I går kväll satt vi i bilen på väg från Tammerfors till Vasa. 
På radion sommarpratade byggjobbaren och skidåkaren Hans 
Mäenpää om sin uppväxt, och om hur hans föräldrars syn på 
religionen gjorde att han inte fick vara med på skidtävling
ar, lägerskola eller gå på teater med de andra barnen när han 
gick i skola. Mäenpää, nu drygt fyrtio år gammal, är i dag en 
av världens bästa långdistansåkare. När han berättar om hur 
kändes att inte få vara med är det med lågmäld men inten
siv sorg. 

Så skall det inte vara. Mäenpääs sommarprat påminner om 
en av skolans viktigaste uppgifter: att vara ett alternativ till 
hemmet, och att vara det särskilt för de barn, unga och för
äldrar som behöver det mest. Grundtanken med en gemen
sam skola för alla är att precis varje barn skall ha möjlighet att 
kunna forma sitt liv. Vi har bestämt oss för att så gott vi kan 
ge alla barn och unga möjlighet att bli både som sina föräld
rar, men också att bli något helt annat. Något större, vildare, 
friare, något som överskrider oss själva. 

Trots att de finska skolorna är bland de bästa på att kom
pensera för skillnader i förutsättningar mellan barn finns det 
fortfarande skriande orättvisor kvar, där det systematiskt är 
så att barn till föräldrar som har mer resurser, i termer av ut
bildningsnivå, pengar och språk, mår bättre, känner sig mer 
inkluderade och får högre vitsord än barn till föräldrar med 
mindre tillgängliga resurser. Det är svårt för vilket utbild
ningssystem som helst att kompensera för skillnaderna i alla 
de timmar som barn och unga tillbringar i sina familjer.

Ett gott och fungerande föräldraskap är förstås mycket stör
re och innehållsrikt än det som har med skola och utbildning 
att göra, och vi skall också kunna lita på att skolan gör sitt. 
Men om man, oavsett hur många akademiska examina man 
har och oavsett hur många euro det kommer in på kontot var
je månad, vill stödja sina barns skolgång går det att komma 
riktigt långt med enkla saker. 

Som att fundera över hur man hemma pratar om världen 
och andra människor. Hur pratar vi om invandrare, homosex
uella, funktionsvarierade, äldre, män, kvinnor, rika och fatti
ga? Är vi som föräldrar säkra på att det i skolskjutsande bilar 
och eftermiddagsmellanmålssamtal finns plats för allas mång
fald, eller är det så att vi utan att alla gånger tänka efter kate
goriserar och rangordnar? 

Skall alla få plats på samma villkor måste vi försöka or

ka tänka efter varje gång vi och andra öppnar munnen. Det 
behöver inte varje gång vara perfekt eller rätt eller helt poli
tiskt korrekt. Man kommer långt bara med att påminna sig 
själv och sina barn om att hur vi beskriver oss själva och var
andra inte är på förhand givet, utan något vi kan bestämma 
över själva.

Om vi också emellanåt orkar uppbåda en nyfiken och frå
gande attityd till omvärlden har vi kommit långt. Att ta reda 
på, att ställa frågor till världen, att påminna oss själva och bar
nen om att det är roligt 
att lära sig hur saker fun
kar, och inte. Att medge 
och inse att man kan ha 
fel ibland och att det 
ofta finns mer än en 
sanning.

Förstås är det in
te är så enkelt som att 
vi med något slags enk
la kolumnformulerade 
knep för värderingar och 
kunskapsattityder i ett 
slag kan utjämna orättvi
sor och skapa bättre för
utsättningar för allas 
barn. Men vi kan va
ra med och puffa lite 
i rätt riktning. Det 
är inte svårt och är 
ganska roligt. Se
dan får vi se hur 
långt det räck
er. Det kan vara 
längre än vi tror.
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Nu ska skolbarnen få 
chans att sjunga i kör
Alla barn ska ha rätt till 
en meningsfull hobby. 
Nu startas körklubbar i 
hela Svenskfinland för att 
uppmuntra barn till att 
sjunga. 

Sång är hälsosamt, helande och gemenskaps
bringande, och något som alla kan syssla med 
– redan från tidiga år. Finlands svenska sång 
och musikförening satsar nu i samarbete med 
Hem och Skolaföreningar och De ungas mu
sikförbund på barnkörer i skolor över hela 
Svenskfinland. 

– Vårt främsta mål är att ge skolbarn möj
lighet att få sjunga och märka att det är roligt 
att sjunga tillsammans, och skapa ett intresse 
för körsång i ett tidigt skede av livet, säger Pat-
rik Karlsson, ordförande för Finlands svenska 
sång och musikförbund.

Målet är att starta nya körklubbar i upp till 
30 skolor för elever i årskurs 3–6. Det ett åriga 

projektet startar i höst och pågår alltså både 
höst och vårterminen. 

– Det här är ett pilotprojekt, efter det får vi 
fundera hur det kan stödjas vidare. Det finns 
till exempel statliga klubbpengar, och den vä
gen möjlighet att få stöd. Vi har redan fått öns
kemål om att i framtiden stödja körklubbar 
också i högstadiet och gymnasier. 

Körklubbar har redan länge funnits på vissa 
håll i Svenskfinland, medan de på andra håll 
lyst med sin frånvaro.

– Det här är ett sätt att sporra dem som inte 
haft möjligheten till körklubbar. Nu hjälper vi 
både ekonomiskt och med att hitta ledare för 
dem som har svårt att hitta dem själva. Trös
keln ska vara så låg så möjligt, säger Karlsson.

Finlands svenska sång och musikför
bund har beviljats 80 000 euro av Kulturfon
den för att stödja körklubbar i skolor i hela 
Svenskfinland. 

– Vi vill ge alla barn en meningsfull fritids
sysselsättning. Idrott är en jättebra hobby, men 
passar kanske inte alla.  Musiken är minst li
ka social och hälsosam. Körklubbarna innebär 
inga extra kostnader för familjerna, alla som 
vill ska ha möjlighet att delta. 

Klubbarna kör igång i september men blir 
det lediga platser hindrar inget att man hop
par på också i ett senare skede, säger Karlsson 
som hoppas på att varken en andra eller tredje 
våg  av coronapandemin sätter käppar i hjulet.

I slutet av vårterminen har körerna också en 
chans att delta gratis i den stora sång och mu
sikfesten som ordnas  den 10–13 juni 2021 i 
Helsingfors, där barnkörerna får en egen kon
sert. Under sångfesten ordnas en stor barn
körskonsert, där körklubberna får uppträda 
själva och tillsammans med Arne Alligator ut
anför Ode. 

– Vi räknar med omkring 300 barn som 
uppträder. Speciellt är också att alla daghem
men i huvudstadsregionen är inbjudna till 
konserten.

Text: Jenny Jägerhorn

Elevkören i Västersundoms skola är en av de körklubbar som funnits redan tidigare. FOTO: PATRIK KARLSSON 

aktuellt

– Vi vill skapa ett intresse för körsång i ett  
tidigt skede av livet, säger Patrik Karlsson, 
ordförande för Finlands svenska sång- och 
musikförbund. FOTO: MALIN KARLSSON
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Marthorna visar vägen mot

giftfritt dagis
aktuellt
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Plastleksaker, plastmuggar och plasttallrikar…
Vi är så vana vid mängden plast att många av 
oss inte ens reflekterar över hur all plast påver
kar oss. Att en del plaster avger skadliga äm
nen är ett faktum som börjat bli känt först 
under senare år. Därför vill Marthaförbundet 
med projektet Giftfritt dagis hjälpa daghem i 
Svenskfinland rensa bort plast och minska på 
de ämnen i omgivningen som kan vara skad
liga för oss. Projektet som inleddes ifjol riktar 
sig främst till privata daghem. Men fortbild
ningar ordnas också för kommunala daghem, 
kommunala beslutsfattare och allmänheten.

– Vi vill nå ut till alla och ordnar också all
männa fortbildningar. I höst ordnar vi också 
öppna digitala fortbildningar där också kom
munalt anställda och politiker gärna får delta, 
säger Cecilia Nyman, som är doktor i biologi 
och kemikaliesakkunnig på Marthaförbundet. 

Under besöken på daghemmen går projekt
anställda på Marthaförbundet igenom både 
med personalen och med föräldrarna vad man 
ska se upp med bland gamla leksaker, hobby
material, serviser, städkemikalier och inred
ning samt vilka alternativ som är säkrare. Bar
nen får i sin tur experimentera med att göra 
modellera och fingerfärg med naturliga råva
ror utan gift.

– Barnen får öva fingerfärdigheter med pro
dukter från köket, till exempel spenat, gurk
meja, paprikapulver och olja. De får också lära 
sig hur man gör en smoothie eller fröknäcke.

Problem i framtiden
Plast är ett förhållandevis nytt material för all
mänheten och har använts i stor skala bara de 
senaste decennierna. Först under senare år har 
forskningsresultat börja droppa in kring hur 
kemikalierna påverkar oss. En del ämnen kan 
vara allergiframkallande och hormonstörande. 
Vissa ämnen påverkar oss genast, medan and
ra kan vara skadliga på sikt. 

– Det är en lite tyst pågående grej som kan
ske inte märks genast utan som kan orsaka pro
blem först om 10–20 år, säger Cecilia Nyman.

Barn är särskilt utsatta eftersom de fortfa
rande utvecklas och deras små kroppar inte 
klarar av att rensa ut de skadliga ämnena lika 
effektivt som vuxnas kroppar. 

– Barn har tunnare hud som lättare upptar 
ämnen. De rör sig också mycket vid golvhöjd 
där det kan finnas damm som binder skadliga 
ämnen, som flamskyddsmedel. 

I Sverige startades ett liknande initiativ, 
Operation giftfri förskola, av Naturskyddsför
eningen redan 2013. I dag jobbar 75 procent 
av landets kommunala förskolor och flera pri
vata förskolor med konceptet. Utifrån analy

ser i de svenska daghemmen har den svens
ka Kemikalieinspektionen funnit att försko
lan har högre halter av farliga ämnen än andra 
inomhusmiljöer.

– Det kan bero på att byggnaden är äldre, på 
golvmaterialet eller att äldre leksaker som kan
ske inte längre är tillåtna lättare blir kvar och 
inte rensas bort i samma takt som hemma, sä
ger Cecilia Nyman.

Ett annat problem är gamla möbler och 
sängkläder.

– Det kan finnas kvar sovkuddar och mad
rasser från 70 och 80talet. Eller så kan per
sonalen kanske inte ens kan säga hur gamla 
de är. Problemet är att de kan innehålla flam
skyddsmedel eller andra skadliga ämnen som 
i dag är förbjudna.

Byt ut sådant du är osäker på
Nyman rekommenderar att man byter ut star
ka, parfymerade och  allergiframkallande ren
göringsmedel och leksaker som saknar CE
märkning, eller som man helt enkelt är osä
ker på vad de innehåller. Hon uppmanar ock
så till att byta ut all plast som är mjuk, fet, 
kladdig och illaluktande, eftersom den släp
per kemikalier. 

 – Ju mer mjukgörande ftalater leksaken har, 
desto större risk. Undvik plasttryck på kläder 
och leksaker med mjuk PVC och PUplast. 

Också träleksaker äldre än 2013 rekom
menderar hon att man byter ut eftersom lack
et eller målfärgen kan innehålla bly. 

– Vätskefyllda leksaker innehåller ofta mi
neralolja och kan orsaka en kemisk lungin
flammation om barnet får i sig av det. Vi vet 
också väldigt lite om hur nylon och plastbase
rade maskeradkläder påverkar oss. Forskning 
visar att vi får i oss lika mycket plast som ett 
bankkort i veckan.

Gammal avlagd elektronik som mobiltele
foner eller kameror ska man inte alls låta bar
nen leka med. 

– De kan innehålla tungmetaller och can
cerframkallande ämnen. Barnen ska inte hel
ler leka med nycklar.

Hur ser kemikaliesituationen då ut på dag
hemmen i Svenskfinland? Varierande, säger 
Cecilia Nyman.

– Situationen påverkas av ekonomiska re
surser och personalens kunskap i ämnet, de 
som är intresserade kanske redan har rensat 
ut en del plast.

När plast kommer i kontakt med värme och 
sura eller feta livsmedel läcker skadliga ämnen 
ut i maten.

– Vi tipsar också om att rostfritt stål är ett 
bättre alternativ än plastbestick. Det är för
stås en kostnadsfråga, därför har vi inom pro
jektet också en liten budget med vilken vi kan 
stödja de daghem som vill byta ut till exem
pel köksredskap i plast mot ett hälsosamma
re alternativ. 

Vad ska föräldrarna tänka på därhem-
ma?

– Man kan börja med att städa bort mju
ka plastleksaker, äldre lackade träleksaker och 
gammal elektronik. Jag uppmanar också till att 
lägga in sakerna i lådor och skåp, och att torka 
damm ofta, speciellt runt elektronik.

I sig är dammet inte farligt, men det inne
håller också ftalater, mjukgörare tillsatta i 
plast, från målarfärg på väggar och golvmate
rial, mikroplaster och flamskyddsmedel från 
elektronik och möbler.

– Det är naturligt för yngre barn att tugga 
och suga på samt utforska leksaker med mun
nen, därför är det viktigt att dessa är säkra. 
Stoppningen i äldre gosedjur kan också inne
hålla flamskyddsmedel. 

Cecilia Nyman påminner ändå om att lös
ningarna är fler än problemen, och att man 
med små medel kan uppnå mycket.

– Vi börjar från smått och går mot det större. 
Det som är mest i användning rekommende
rar vi att byts ut mot ett alternativ som är bätt
re både för barnen, personalen och för miljön.

Text: Jenny Jägerhorn 
Foto: Karin Lindroos

Marthaförbundets projekt Giftfritt dagis ska hjälpa daghem i Svenskfinland att lära sig plastbanta 
och rensa bort leksaker och köksredskap som kan innehålla skadliga ämnen. Under hösten 
ordnas fortbildningar runtom i Svenskfinland.

Projektet Giftfritt daghem finansieras 
av Stiftelsen Brita Maria Renlunds min
ne. Det startade i fjol och pågår 
fram till slutet av 2021.
Kemikalieexponering har kopp
lats till en rad olika sjukdomar som 
bl.a diabetes, övervikt, hormonrela
terad cancer, svårigheter att få barn, 
nedsatt spermieproduktion, inlärnings 
och koncentrationssvårigheter, aller
gier, astma, autoimmuna sjukdomar, 
hjärt och kärlsjukdomar och alzhei
mer.
Bland annat EU:s leksaksdirek
tiv reglerar vilka olika ämnen och 
mängden skadliga ämnen leksaker får 
innehålla men det är tillverkaren som 
ska se till att reglerna efterföljs. 2013 
skärptes leksaksdirektiven inom EU. 

Fakta
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Hemligt eller inte? 
Det finns många missförstånd och feltolkningar kring vad som ska hållas hemligt i skolor och på 
daghem. – Tystnadsplikten behövs, men ibland är personalen så rädd att bryta mot den att den 
inte delar med sig av information föräldrarna har rätt att ta del av, säger juristen Ulrika Krook. 

De flesta av oss vet att det finns uppgifter som 
ska hållas hemliga. Men vad som ska hållas 
hemligt och vad som är öppen information 
kan ibland vara oklart.

– Utgångspunkten är att det som är stiftat i 
lag ska hållas hemligt. Om någon i personalen 
säger att den har tystnadsplikt, ska den samti
digt kunna hänvisa till ett specifikt ställe i la
gen, säger Ulrika Krook, lärare i social och 
barnrätt vid Svenska social och socialhögsko
lan vid Helsingfors universitet.

Hon är själv uppvuxen i en lärarfamilj, har 
jobbat med småbarnspedagogik, i grund
skolan och med social och hälsovårdsfrågor 
i många år samt är utbildad jurist. Men inte 
heller för en expert är det helt lätt att ha koll 
på alla detaljer kring tystnadsplikten.

– Ibland fick jag läsa fem gånger innan jag 
förstod att jag haft fel kring en fråga. Det finns 
mycket man bara antar att är på ett visst sätt, 
och lever efter den missuppfattningen.

En del missuppfattningar kan handla om 
sådant som tidigare varit sekretessbelagt, men 
som senare genom lagändringar blivit offent
liga uppgifter. Tidigare stod till exempel dag
hemmen under socialvården där kundrelatio
ner är hemliga.

– När jag frågade personalen på min dot
ters daghem om namn och ålder på ett nytt 
barn som skulle börja där, blev de helt ställ
da och sade att de inte får ge ut sådana upp
gifter. Tidigare var det så, men i dag är det öp
pen information.

Ledningen måste vara uppdaterad
Personalen på daghemmen och i skolorna är 
som känt hårt belastad, och det kan kännas 
ohemult att kräva att de har koll på alla upp
dateringar och detaljer.

– Man kan inte lägga allt ansvar på den en
skilda läraren eller personalen på daghem, men 
ledningen ska hålla sig uppdaterad. 

Det kan också finnas strukturella orsaker till 
att man inte ger ut information.

– Till exempel att man i en skola eller ett 
daghem tänker att de blir besvärligt om föräld
rarna får veta för mycket, säger Krook.

Hon understryker att det för att undvika 
missförstånd och skrönor ändå alltid är bätt
re att personalen går ut med informationen än 
att föräldrarna får höra den omvägar.

Enligt Krook har personalen på daghem 
och i skolor ofta en missuppfattning kring hur 

långt deras ansvar sträcker sig. Vid till exempel 
situationer där bråk uppstått kan läraren väl
ja att skicka information till alla inblandade. 

– Men om en utomstående förälder frågar 
vad som hände måste läraren berätta, annars 
gör den fel. Däremot kan läraren inte ansvara 
för vad föräldrarna gör med uppgifterna. För
äldrarna får inte sprida vidare sekretessbelagd  
information på till exempel sociala medier.

Vid ett fall av mobbning är själva händelsen 
offentlig, liksom vilka barn som är inblandade. 

Vilka uppgifter är hemliga?
Att vi har en möjlighet att kolla upp saker mot
verkar missbruk av makt. Men känsliga upp
gifter kan skada vissa personer om den ham
nar i fel händer, och kan därför inte vara till
gängliga för alla.

Exempel på sådan information är om bar
net är sjukt, har en funktionsnedsättningen el
ler religiös åskådning. Personalen på daghem 
och skolor får inte heller berätta att ett barn 
har två mammor eller att en förälder har dött.

– Det handlar om familjeförhållanden, den 
delen av privatlivet är sekretessbelagd. Men 
här är det kanske bättre att föräldrarna själva 
berättar. Föräldrarna ska alltid tänka på vad 
som är bäst för barnet.

När det är kalasdags är det lättaste sättet 
kanske att be personalen på skolan eller dag
hemmet om kontaktuppgifter till de andra 
föräldrarna. Men här får man ibland ett ne
kande svar med hänvisning till att det är hem
liga uppgifter.

– Det är en missuppfattning som bygger på 
gamla uppgifter och den oro EU:s dataskydds
förordning skapat. Själva kontaktuppgifterna 

är offentliga. Men om det finns ett konstate
rat hot, och familjen ansökt om spärrmarke
ring ska uppgifterna givetvis hållas hemliga. 

Krook påpekar att föräldrarna också har en 
skyldighet att tänka efter själva. 

– Vi får till exempel röra oss fritt inne i skol
byggnader, men om du tar en bild på ditt barn 
där ett annat barn som inte är till sin fördel 
syns är du själv ansvarig över att inte kränka 
det andra barnets integritet. Fråga alltid om 
det är okej att lägga ut bilden på sociala medier.

Kom ihåg barnets rättigheter
Barn har alltid rätt att delta och framföra sin 
åsikt. Och vi föräldrar är skyldiga att känna 
till våra barns rättigheter. Våra barn har som 
enskilda individer rätt att använda sig av sina 
rättigheter också i förhållande till oss föräldrar.

– Vi är inne i ett brytningsskede där vi för
äldrar måste inse att vi inte har rätt att bestäm
ma om precis allt. Vår uppgift är att alltid se 
till våra barns bästa.

I en del lagar och bestämmelser finns en ut
satt åldersgräns för när barnet får bestämma 
om frågor som berör dem själva. I andra fall av
görs det utifrån barnets ålder och utvecklings
nivå, som varierar från fall till fall. Ett tonårigt 
barn som kommer från en konservativ familj 
ska till exempel kunna besöka elevvården och 
berätta om sin homosexualitet i förtroende.

– Det har också funnits fall där föräldrar na 
motsatt sig att barnet valt bort ett tillvals 
ämne, och sedan gått vidare till region förvalt 
ningsverket.

Enligt skollagstiftningen är det föräldrarna 
som i sista hand bestämmer, men då bryter för
äldrarna mot barnkonventionen. 

– Lärarna känner barnet så väl att de vet om 
det bara är frågan om ett infall hos dem. Som 
förälder är det här jättesvårt att inse.

En läkare eller yrkesutbildad person inom 
elevhälsan eller sjukvården avgör om ett barn 
är tillräckligt moget att själv bestämma om 
vård eller olika ingrepp. Ett barn ska till ex
empel i vissa fall själv få bestämma om det vill 
ta vaccin.

– Om barnet anses vara tillräckligt moget 
och noga har övervägt sitt beslut har det rätt 
att själv besluta om att ta vaccin. Vårdperso
nalen avgör frågan från fall till fall.

Text: Jenny Jägerhorn 
foto: Björn Udd

intervju

Vi är inne i ett bryt-
ningsskede där vi för-
äldrar måste inse att vi 
inte har rätt att be-
stämma om precis allt. 

”
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Fakta
Offentlighets
principen ger 
oss en möjlighet 
att kolla upp sa
ker och motverkar 
missbruk av makt. 
Tystnadsplikt 
handlar om att 
man inte muntligt 
får berätta om se
kretessbelagd in
formation.
Att man inte får ge 
ut eller visa sekre
tessbelagd skrift
lig, sparad och 
lagrad informa
tion kallas hand
lingssekretess.
I de flesta fall 
handlar sekretess 
och tystnadsplikt 
om att det är vikti
gare att skydda 
privatlivet och 
integriteten än ytt
randefriheten.
Offentligheten be
hövs för att föräld
rar ska kunna vara 
delaktiga i pla
neringen och ut
veckla småbarns
pedagogiken och 
grundskolan och 
stärka föräldrakon
takten.

Ulrika Krook är 
lärare i social- 
och barnrätt vid 
Svenska social- 
och socialhög-
skolan vid Hel-
singfors univer-
sitet.
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Den falska rosen  
av Jakob Wegelius

 ■ ”Ni har bett mig att skriva 
ner allt jag vet om mannen 
som kallades för Shetland 
Jack. Det skall jag göra. Jag 
skall berätta för Er om hans 
hårda liv. Och Ni skall få re
da på den hemska sanning
en om hans mystiska försvin
nande.”

Så börjar den friståen
de fortsättningen på de Au
gustprisbelönade böckerna 
Legenden om Sally Jones och 
Mördarens apa. 

En riktig nagelbitare som 
för oss till Glasgows ruffi
gaste hamnkvarter och man 
hoppas att den tjocka boken 
aldrig skall ta slut. 

Tordyveln flyger i skymningen 
av Maria Gripe

 ■ ”En del händelser tycks 
varken vara styrda av viljan 
eller av förnuftet, de förefal
ler helt oväntade, överras
kande, oförutsedda. Vi kall
lar dem tillfälligheter eller 
slump, men vi vet ingenting 
om dem.”

Maria Gripes spännande 
berättelser väver ihop nutid 
och det förflutna:

”Vem är den gamla damen 
som vill spela schack i tele
fon? Hur ska man tyda visk
ningarna i Jonas Berglunds 
bandspelare? Finns den tretu
senåriga egyptiska gravstatyn 
kvar – och i så fall var? Har 
den märkliga blå blomman 
ett eget liv? Vad är det som 
påverkar historiens gång? 
Slumpen, viljan eller något 
annat?”

Rassel prassel poesi  
av Hanna Lundström  
och Maija Hurme 

 ■De senaste åren har Hanna 
Lundström och Maija Hur
me skämt bort oss med ljuv
lig lyrik för våra yngsta poe
ter. Nu finns en samlingsvo
lym av deras tre verk – Rassel 
prassel poesi – och den är en 
läsvärd introduktion till poe
sins fantastiska värld. 

Här finns högklassig poe
si om allt det där som finns i 
barns vardag och verklighet, 
om dammsugare, duvor och 
disktrasor. Här finns färggla
da, charmiga illustrationer. 
Här finns skaparglädje och 
formuleringslycka och sällan 
blir den egna lusten att skri
va poesi lika stor som i mötet 
med de här texterna. 

Min svarta hund  
av Sanna Tahvanainen  
och Jenny Lucander 

 ■Leonard tycker om schack, 
fotboll och vilda djur. Mån
dagar är det schackklubb. 
Tisdagar och söndagar är 
det fotboll. På torsdagar går 
han i terapi. Han har näm
ligen väldigt många och väl
digt stora känslor. Hans te
rapeut Siv Sund vet att Leo
nards känslor inte kommer 
att försvinna utan att han be
höver lära sig att leva med 
dem. För att hjälpa honom 
med det ger hon honom en 
svart hund. 

Det här är en riktigt vack
er bilderbok om riktigt stora 
och ibland riktigt svåra käns
lor. Den här boken kan nog 
trösta många andra med sto
ra känslor och hjälpa oss att 
samtala om det som är bå
de svårt och livsviktigt att ta
la om.

Läsambassadörerna tipsar

Svenskfinlands två läsambassadörer, författaren 
och skådespelaren Henrika Andersson och 
modersmålsläraren och författaren Amanda Audas
Kass besöker daghem och skolor och träffar barn, 
personal, och föräldrar för att inspirera till läsning. 
Här bjuder de på boktips för olika åldrar.

Bilderböcker Högläsningsböcker



Tusen och en chans  
av Annabel Pitcher

 ■Zoe, en femtonårig eng
elsk tjej, bär på en mörk 
hemlighet. För att lätta på sin 
skuld skriver hon brev till en 
dödsdömd fånge i USA, Mr 
Stu Harris. Han om någon 
borde förstå Zoes hemlighet, 
lögner och skuld. Zoe som 
egentligen heter något annat 
sitter i ett trädgårdsskjul på 
natten och skriver sina brev 
i nio månader, både om det 
som händer i hennes liv just 
nu och det som hände innan 
det hemska inträffade. Vad 
var det som hände egentligen 
och varför? 

Tusen och en chans är en 
ovanlig berättelse som dels är 
mörk och allvarlig men ock
så romantisk, humoristisk 
och fantastisk. Annabel Pit
cher bygger upp sin berättel
se med ett beskrivande språk 
och håller dig i spänning än
da till slutet.

Under samma himmel  
av Katherine Marsch

 ■Max, 13 år, flyttar från 
USA till Bryssel med sin fa
milj. Han kan nästan ingen 
franska och tvingas gå om en 
klass i skolan.

Ahmed, 14 år, flyr från Sy
rien via Turkiet, över Medel
havet till Grekland och sen 
vidare till Bryssel. Längs vä
gen förlorar han sin pappa.

Killarna lever sida vid sida, 
först utan att känna till var
andra, men när deras vägar 
till slut korsas inleder de en 
trevande vänskap. 

Under samma himmel är 
en gripande historia om att 
känna sig ensam och inte hö
ra till och att våga göra det 
som är rätt. Det är samti
digt är en klockren kommen
tar till de senaste årens åt
stramningar inom flykting
politiken.

Kopian Oskar 1.0  
av Sandra Schwartz 

 ■Oskar lever helst i data
spelens värld. Läxor och syss
lor hemma är bara tråki
ga och jobbiga måsten. När 
han en dag får erbjudandet 
om en kopia av honom själv 
som kan göra allt det tråkiga 
nappar han direkt. Men livet 
med en kopia blir inte riktigt 
som Oskar har tänkt sig. 

Det här är en lättläst och 
rolig bok om hur det vi 
drömmer om ibland kan visa 
sig vara en mardröm. Läsam
bassadör Amandas snart åt
taåriga son rynkade på näsan 
när hon visade honom boken 
och sa att läsa är det värsta 
han vet. En dryg halvtimme 
senare hade han läst boken 
och tyckte jättemycket om 
den och frågade genast efter 
fortsättningen. Bättre betyg 
kan ingen bok få. 

Mitt lyckliga liv  
av Rosé Lagercrantz 

 ■Rose Lagercrantz och Eva 
Eriksson har skapat sju böck
er om Dunne. Den första i 
serien är den perfekta boken 
för barn som nyligen lärt sig 
läsa, det är många stora bil
der och rätt korta textbitar. 

Dunne är flickan som inte 
räknar får när hon har svårt 
att somna, i stället räknar 
hon gånger då hon har va
rit lycklig. Nu ska hon börja 
skolan, något hon har läng
tat efter hela sitt liv. Men när 
det väl är dags är hon så ner
vös att hon nästan svimmar. 
Tänk om hon inte får nå
gon kompis! Redan nästa dag 
träffar hon Ella Frida och de 
blir bästa vänner och ska
par många nya lyckostunder. 
Men efter jullovet får Dunne 
veta att något har hänt. Nå
got hemskt. Och hon förstår 
inte hur hon någonsin ska 
kunna bli lycklig igen. 

Kapitelböcker Ungdomsböcker
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 ■På hösten är det många föräldrar och för
eningar som hör av sig till oss. Bland mejlen 
häromdagen fanns en hälsning från en ordfö
rande som vi fått lära känna redan från bör
jan av vårt projekt. Hon har nu ”vuxit ur för
eningen” då hennes egna barn lämnat grund
skolan och det är dags för henne att ge över 
ordförandeklubban till någon annan. I sty
relsen finns en pappa som gärna tar över och 
blir ordförande och alla valbara styrelsemed
lemmar vill fortsätta. Att hitta ersättare för 
dem som står i tur att avgå verkar inte bli nå
got problem, skriver hon.

I årets Volontärbarometer, en undersök
ning om ideellt engagemang som svenska 
Volontärbyrån gör varje år, tangeras detta då 
man konstaterar att uppfattningen att ”ing
en vill engagera sig längre” inte stämmer. Det 
ideella engagemanget är stabilt, också bland 
yngre personer. Dessutom engagerar man sig 
helst i verksamhet som rör barn och unga.

Knappast går allt alltid som på räls i för
eningen ovan, men man står på en stabil 
grund. Föreningen är tydlig och transparent 
i sin kommunikation. Man vet varför man 
finns, och man berättar för medlemmarna 
vad man gör och vem man är. Det har blivit 

allt viktigare för oss att förstå vad det finns 
för syfte och mening med den förening vi 
engagerar oss i, samtidigt som vi åtminstone 
till att börja med vill ha tydliga uppgifter och 
ett tydligt ramverk för att veta vad vi själva 
kan bidra med. Föreningar som slarvar med 
det kan ha det svårare med återväxten.

Vi har fått delta på några av föreningens 
styrelsemöten och sett att styrelsen har roligt 
ihop. En entusiastisk styrelse inspirerar ofta 
andra till engagemang som i sin tur leder till 
bra verksamhet för medlemmarna. Diskus
sionen här har inte kretsat kring de föräld
rar som av någon anledning inte möter upp. 
Däremot har föreningen funderat på vad de 
själva kan göra för att få fler med. Att göra på 
samma sätt om och om igen och förvänta sig 
olika resultat brukar bara leda till besvikelser.

Coronakrisen har åtminstone delvis helt 
förändrat förutsättningarna för förenings
livet. Kriser, katastrofer och prövningar på 
samhällelig nivå har dock ofta fungerat som 
en slags katalysator för engagemang. Kriser 
gör att många vill bidra och hjälpa till. Sam
tidigt har många föreningar varit tvungna att 
pausa sin traditionella verksamhet under kri
sen och nu när vi igen verkar gå mot striktare 

fysisk distansering blir det svårare att satsa på 
gemenskap och social sammanhållning som 
ofta är kittet i föreningslivet.

I mejlet berättar förresten också ordföran
de att de nu för säkerhets skull har en plan 
B för höstens verksamhet. Det är väl just det 
som gäller nu, att så gott det går försöka se 
till att man inte enbart ställer in, utan också 
ställer om, för att kunna upprätthålla en del 
verksamhet och inte tappa fart för att lättare 
komma igen då den värsta krisen är över.

Petra högnäs
Projektledare för Hem och Skolas projekt  
Varje förälder. Flera inlägg finns på Hemochskola.fi.

bloggat

24.10-28.11.2020 + våren 2021
Biljetter: 12 € morgonföreställning / 18 € kväll & lördag
För skolgrupper fi nns också tillhörande publikmaterial,
närmare information via teatern
Unga Teatern, Lillklobb, Klobbskogsvägen 9, 02630 Esbo  /  09-86208200  /  ungateatern.fi   /  lippu.fi 

Ställ inte bara in, ställ om
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Behöver du stöd
i ditt föräldraskap?
Barnavårdsföreningen erbjuder stöd i olika former 
för ett stärkt föräldraskap och en fungerande vardag. 
Nedan finns ett plock av vårt utbud, mera information 
hittar du på bvif.f

• Online-föreläsningar 
av våra experter. I höst 
föreläsningsserien Fascine-
rande föräldraskap - om det 
fascinerande och utmanande 
föräldraskapet

• Föräldrawebben – en av-
giftsfri nätkurs riktad särskilt 
till tonåringars föräldrar

• Chattar för olika målgrup-
per. Tvåspråkig chatt om 
föräldraskap, chatt om se-
paration och parförhållande 
och en egen chatt för barn 
och unga

• Kurser och diskussions-
grupper om exempelvis 
separation, föräldraskap eller 
utmaningar i vardagen. Också 
online

• Handböcker – som till 
exempel Familjeskolans hand-
bok med praktiska tips för en 
positivare samvaro i familjen

BILJETTBOKNING (09) 3940 22 | GRUPPFÖRSÄLJNING (09) 3940 371 | LILLATEATERN.FI

MÄN KAN INTE VÅLDTAS
AV  MÄRTA  T IKKANEN 

MED  MINT TU  MUSTAKALL IO
REG I  SARA  G IESE
★★★★★
 –HELS ING IN  SANOMAT

SUCCÉMUSIKALEN 

ONCE 
ENDA  WALSH  –  GLEN  HANSARD  &  

MARKÉTA  IRGLOVÁ
REG I  OCH  KOREOGRAF I  J AKOB  HÖGLUND

PREMIÄR  28 .10

LIVET DITT AS
GÄSTSPEL  AV  BLAUE  FRAU

REGI  ANDERS  LARSSON
PREMIÄR  2 .10

 PÅ LILLAN 
 I HÖST!

DET LIV SOM BLIVIT MIG GIVET
EN  MONOLOG AV 

MI IKO  TO IV IA INEN
12  OCH 14 .12
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8–10 stycken 
 
2 dl vetemjöl
2 dl vetekli
1 dl solrosfrön
¼ tsk bakpulver
1 tsk kanel
1 dl olja
½ dl farinsocker
1 ½ dl surmjölk
1 ägg 
½ dl sirap 
 
Så gör du:
1. Ställ ugnen på 200 grader. 
2. Smörj muffinsformar om du har 

en muffinsplåt. Om du använ
der pappersformar, placera ut dem 
dubbla på en ugnsplåt. 

3. Blanda ihop vetemjöl, vetekli, sol
rosfrön, salt, bakpulver och kanel i 
en djup skål. 

4. Vispa olja, farinsocker, surmjölk, 
ägg och sirap i en annan skål. 

5. Rör den flytande smeten i de torra 
ingredienserna och blanda snabbt 
ihop degen. 

6. Fyll muffinsformarna och grädda 
dem i 15–20 minuter. 

Text: Ungmartha

Tips!
Servera muffinsen 

med smör eller 
färskost och  

honung.

MELLANMÅLSMUFFINS
FOTO: KARIN LINDROOS

Läger vid hav 
och sandstrand!

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

Hur har du det?
Boka samtalsstöd på svenska med en 
krismedarbetare, oberoende var i Finland 
du bor. Träffarna sker via Microsoft Teams 
5-6 gånger kostnadsfritt och anonymt.

Tidsbokning må-to kl.9-15 
044 979 2439

recept
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 ■Rekommendationen att hålla också lindrigt förkylda barn hem
ma innebär att flera föräldrar i höst är tvungna stanna hemma med 
sjuka barn oftare än annars. Vi får hoppas att alla arbetsgivare förstår 
föräldrarnas sits och att alla vuxna tillsammans kan söka flexibla lös
ningar för att trygga barnens vardag. På Hemochskola.fi finns tips till 
föräldrar och länkar till THLs aktuella information.

Föräldramöten i coronatider
 ■ I en del skolor och dagis har man valt att inte hålla traditionella fy

siska föräldramöten i höst. Det finns exempel på olika innovativa lös
ningar som möjliggör träffar under vilka gällande coronarestriktioner 
beaktas. Det är viktigt att speciellt de nya barnens föräldrar har möj
lighet att träffa både personal och varandra. Träffar låter sig ordnas 
i mindre grupper och onlinemöten kan vara ett alternativ eller ett 
komplement om det finns hinder att träffas.

Inspiration till klassföräldrar
 ■Klassföräldern är en föräld

er som satsar lite extra på att ska
pa en positiv stämning och sam
hörighet i sitt barns klass. Det kan 
handla om att skapa aktiviteter bå
de för eleverna och deras föräld
rar så att de har möjlighet att lä
ra känna varandra. Hem och Skola 
rekommenderar att man i klassen 
utser 2–4 klassföräldrar för läsåret. På Hemochskola.fi hittas informa
tion om uppdraget och inspirationsmaterial för nyvalda klassföräld
rar.

Nytt material om offentlighet
 ■ Juristen Ulrika Krook har skrivit Hemligt eller 

inte? som är Hem och Skolas nya material som 
handlar om offentlighet och sekretess inom små
barnspedagogik och skola. Materialet finns på 
Hem och Skolas webbplats och i det hittas bland 
annat konkreta råd hur man kan gå tillväga då 
man samlar ihop kontaktuppgifter till klassens 
eller gruppens föräldrar.

Aktuellt från förbundet



Fem frågor

Porvoon vanhempainyhdistykset, Föräldraför
eningar i Borgå är en tvåspråkig takorganisa
tion med 23 olika föräldraföreningar varav åt
ta är svenskspråkiga. Anmärkningsvärt för för
eningen är det starka samarbetet med stadens 
tjänstemän och bildningsväsendet i synnerhet 
under den tuffa coronavåren.

Vad har ni satsat på i er förening?
– Vi har en öppen och aktiv dialog med tjäns
temännen i Borgå stad och representanter för 
föräldraföreningarna sitter med i flera av sta
dens arbetsgrupper. Under undantagstillstån
det under coronavåren har vi varit väldigt ak
tiva och skickade bland annat ut gemensam
ma pressmeddelanden tillsammans med Borgå 
stad. Stadens tjänstemän och skolornas rekto
rer och kuratorer kontaktar också aktivt oss 
och frågar oss om vår åsikt i olika frågor.

– Vi har också satsat på att aktivt lyfta fram 
föräldraverksamheten i skolor och på daghem 
genom att uppmärksamma 52 åtgärder om 
året. Det görs väldigt mycket bra och viktigt 
i föräldraföreningarna och tanken är att dela 
med sig av erfarenheterna samt sporra och en
gagera andra. 

Hur gör ni för att förverkliga era mål?
– En viktig aspekt är att ha klara strukturer 
för verksamheten eftersom folk ofta är aktiva i 
föreningen en kort tid. Vi satsar också mycket 
på vår kommunikation. Tanken är att under 
hösten ge ut ett nyhetsbrev två gånger i må
naden och lyfta fram varför samarbetet mel
lan skolan och föräldraföreningen är så vik
tigt. Att sprida hopp och en positiv anda är 
andra viktiga faktorer jag vill lyfta fram. Det 
kan och bör lyftas fram via samarbete och en 
god kommunikation.

Hur engagerar ni föräldrarna i 
verksamheten?
– Jag önskar att fler föräldrar deltog i arbetet. 
Du behöver inte vara medlem i styrelsen, det 
räcker med att du för fram din egen åsikt. En 
bärande tanke är att sprida en positiv känsla. 
Jag tror starkt på att alla konstruktiva och po
sitiva sätt att närma sig olika frågor är det bäs
ta sättet att engagera andra. Det handlar ock
så om att konkret berätta om sådant som på
går, varför man gör saker och ting, vem som är 
med och att synliggöra det faktum att vi deltar 
aktivt i många frågor och vill påverka. 

– De flesta familjer har fullt upp, men vi 
har funderat mycket på hur man ens tillfäl

ligt kan få med fler föräldrar. Alla små gester 
och åtgärder räknas och är viktiga. Alla 23 för
eningar är inte lika aktiva, men om det finns 
några väldigt aktiva kan engagemanget smitta 
av sig på de andra föreningarna.

Varför är du själv med?
– Jag vill påverka frågor som berör barn och 
ungas välfärd, mina egna fem och sjuåringa 
barns framtid, men också alla andra barns. 

– Utbildningsfrågor har alltid intresserat 
mig. Jag är utbildad pedagog, men arbetar 
numera med kommunikation. Jag ser enbart 
möjligheter när det kommer till att utveck
la skolan och här kan var och en delta. Inom 
föreningen tänker vi också mycket på att det 
ska finnas representation från alla nivåer med, 
från daghem till högre skolklasser. 

Hur fungerar tvåspråkigheten i er 
förening?
– Samarbetet mellan den finska sidan är starkt, 
men jag hoppas att det skulle bli ännu bättre. 
En stark tvåspråkighet är en rikedom. På den 
svenska sidan har man en stark tradition av att 
jobba tillsammans och den här modellen med 
ett aktivt nätverkande är något den fins ka si
dan kan ta lärdom av. 

Text: Jenny Jägerhorn

”Samarbete och kommunikation a och o”

Ett sällsynt aktivt samarbete med staden och en satsning på god kommunikation är 
framgångsreceptet för den tvåspråkiga takorganisationen Borgånejdens föräldraför eningar. 
– Samarbetet mellan den finska och den svenska sidan är också viktigt och något vi vill 
satsa ännu mer på, säger föreningens ordförande Marika Salomaa.

Många föräldrar väljer att gå med i föräldraföreningar för att kunna vara med och påverka 
barnens framtid. FOTO: ISTOCK

En bärande tanke är 
att sprida en positiv 
känsla. Jag tror starkt 
på att alla konstrukti-
va och positiva sätt att 
närma sig olika frågor 
är det bästa sättet att 
engagera andra. 

”


