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Om vi föräldrar känner varandra känner vi också
barnen. Då är det lättare att fråga hur någon mår,
hur det går för Markus eller Maria.

Föräldranätverk skapar
stabilitet och trygghet

■■Varje morgon när han hoppar av tåget ser han sig om. Är
vägen tom? Den två kilometer långa vägen till skolan är lång.
Plötsligt dyker han upp, pojken som han vill undvika.
Ibland kommer det en spark. Ibland ett slag. Ibland ingenting. Man vet aldrig.
Efter lektionerna drar han fötterna efter sig. Försöker göra
rasten så kort som möjligt.
På sjuan tänker han att nionde klass och vårfesten som markerar Slutet kanske ändå inte är så långt borta. Kanske det går
fort. Kanske det inte är så farligt.
Han försöker se glad ut. Han skrattar bort saken. Han försöker gömma rädslan och sårbarheten. Han är också arg på
sig själv för att han inte slår tillbaka. Men han vet inte vad det
skulle leda till. Eller jo, han vet.
Det är inte så att lärare inte ser. Det finns vuxna som ser. En
gång tar en lärare honom åt sidan och frågar: Har du funderat på att det kanske beror på dig, att du borde vara på ett annat sätt?
Det har han nog gjort. Men han vill vara sig själv. Och kanske det snart tar slut.
■■Mobbning i skolan är ett enormt problem för det barn som
råkar ut för det. Fast någon säger att det blir bättre känns det
omöjligt att tro att det ska kunna bli så. Man håller det för
sig själv för att få det att försvinna. Det som inte uttalas högt
kanske inte finns på riktigt. Det är ett svårt problem att ta tag
i. Det är svårt för den som mobbas, det kan vara svårt för läraren, det kan vara svårt för föräldern som inte känner till det.
Och jo, det är svårt också för den som mobbar.
Det talas mycket om lärarnas ansvar. Det är avgörande. De
har ansvar för skolan som arbetsplats. Men det är också mycket vi föräldrar kan göra. Föräldranätverket runt skolan är just
det, ett nätverk. Ett skyddsnät som skapar stabilitet och trygghet.
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Om vi föräldrar känner varandra känner vi också barnen.
Då är det lättare att fråga hur någon mår, hur det går för Markus eller Maria. Därför är det arbete som Hem och Skola gör
viktigt också i förebyggande syfte. Det kan på ett avgörande
sätt bidra till att skolan är en trygg plats för alla barn.
■■I det arbete jag har är det lätt att se det ansvar vi föräldrar har. Vi definierar nivån på diskussionen i samhället. Om
vi förenklar och förklenar, om vi låter förstå att man kan attackera det som är annorlunda eller främmande. Om vi antyder att det hör till vanlig diskussionskutym att gå åt personer på
grund av etnisk tillhörighet, någon egenhet eller egenskap, är loppet kört innan
det ens börjat. Då kan vi inte heller förvänta oss att våra barn ska respektera
varandra och visa empati.
Men tillbaka till pojken i berättelsen. Pojken, som var
jag, blev trygg till slut. Det
blev bättre, mycket bättre. Men för alla slutar
det inte bra. Därför är
det allas vårt ansvar att
se och reagera.

Så … hur gick
årsmötet?
■■Vi var spända inför årets årsmöte i
Hem och Skola-föreningen i vår lilla
stad. Det föregående årsmötet hade
varit en flopp, rent ut sagt, med bara två utomstående deltagare förutom styrelsen.
Vår skola har fantastiska föräldrar
som har kämpat i flera år på grund av
den dåliga inomhusluften i skolhuset. Men när barnen väl hade flyttats
ut i baracker och det nya skolhusbygget hade påbörjats var det som om
luften gick ut ur föräldraengemanget. Vem orkar komma till ännu ett
möte?
Vi som var på plats skrattade och
försäkrade för varandra att vi kör på
och försöker igen nästa år.
Nästa år kom coronan, årsmötet
sköts först upp till hösten och flyttades sedan på distans. Vi i styrelsen
kände att årsmötet knappast skulle
bli en framgång den här gången heller. Men vi gjorde vårt bästa för att
locka deltagare, blundade och svalde,
och loggade in.
Vi hickade av förtjusning när nya
ansikten ett efter ett dök upp på skärmen. Sammanlagt räknade vi till 25
deltagare – nytt årsmötesrekord i vår
skola. Sju nya styrelsemedlemmar
anmälde sig dessutom – också det rekord.
Vad lärde vi oss? Vi blev påminda
om vilka fantastiska föräldrar vi har.
Och att distansmöten, hur trötta vi
än är på dem, behövs ibland. Och i
stunder det går knaggligt: Kör på och
försök igen!

Pamela Friström
redaktör

Innehåll
intervju med li andersson
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Vilken myndighet ska övervaka skolan, och ingripa och ställa utbildningsanordnare till svars?
Vi frågade undervisningsministern.
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Podden Vårdnadshavarens förklaring vill nyansera diskussionen om skolan. Värdar är Micaela Romantschuk och Christian ”Kike” Bertell.
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Vem övervakar
skolan?
Vilken myndighet ska övervaka skolan, och ingripa och ställa
utbildningsanordnare till svars när lagar och styrdokument
i skolan inte följs? Vi frågade undervisningsministern.
Text: Christian Bertell • foto: Katrina Koch/Undervisnings- och kulturministeriet
Det är bråda tider om man är undervisningsminister och en del av regeringskvintetten,
som partiordförande för Vänsterförbundet.
Att få till en intervju med Li Andersson är
inte helt lätt. Till slut lyckas ändå en telefonintervju mellan möten, en måndag eftermiddag mitt i oktober.
Vi börjar med frågor om en skolinspektionsmyndighet, eller snarare avsaknaden av en sådan. En sådan myndighet har funnits i Finland också, men i samband med utbildningsoch administrativa reformer slopades den i slutet av 1980-talet. Just nu saknas en myndighet
som självmant kan övervaka och ingripa om
någon inte följer skollagen eller läroplanen.
– Om man avser den typ av modell som
man tillämpar till exempel i Sverige har det inte varit aktuellt under min tid som minister.
Tvärtom, den modell som det finländska utbildningssystemet bygger på, det vill säga på
tillit och en hög grad av autonomi för lärare
och utbildningsanordnare, fungerar bra. I den
senaste Pisa-undersökningen hade Finland de
minsta skillnaderna mellan skolor i fråga om
inlärningsresultat av alla länder som deltog i
undersökningen, säger Li Andersson.
Inspektion känns främmande

För undervisningsministern är hela tanken om
en enskild skolinspektion främmande för det
finländska utbildningssystemet, och hon påpekar att de länder där man har sådana myndigheter också har en annan typ av utbildningssystem.
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– Tittar man på Sverige och skolinspektionen där, har de helt andra utmaningar än vi.
De har en hög grad av privatisering som också skapar en annan typ av kontrollbehov, som
är pågående hela tiden, säger Li Andersson.
Just nu ansvarar utbildningsanordnarna
själva för att man följer lagen och läroplanen.
Uppstår problem i en skola som inte åtgärdas måste någon, kanske föräldrar till elever,
göra ett officiellt klagomål hos regionförvaltningsverket. Först då kan något göras åt saken. Räcker det?
– Det som ibland har diskuterats i Finland
är om det skulle finnas behov att utöka regionförvaltningsverkens befogenheter, så att de
också skulle ha självständig granskningsrätt i
fall ingen direkt har klagat. Det är något jag
tycker är intressant och som jag gärna skulle utreda själv. Den frågan lyfts nog upp då
och då.
Småbarnspedagogiken granskas

Granskande myndigheter är ändå inget ovanligt i Finland. Småbarnspedagogiken övervakas av regionförvaltningsverken i samarbete
med Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovård, mera känt som Valvira. Det här
beror på att strukturerna ser annorlunda ut
jämfört med den grundläggande utbildningen. Tidigare var småbarnspedagogiken, eller
dagvården, en socialtjänst som administrerades av Social- och hälsovårdsministeriet. Det
finns också en hel del privata aktörer inom det
fältet, så behovet av kontroll är en annan.

Syftet är att det ska
finnas en så jämn kva
litet som möjligt inom
vårt utbildningssystem.

”
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BLI SCOUT!
DU ÄR VÄLKOMMEN I
VILKEN ÅLDER SOM
HELST, ÄVEN SOM
VUXEN!

WWW.SCOUT.FI/BLI-SCOUT

Man klarar sig inte längre enbart med grundskoleutbildning, säger Li Andersson.

En annan poäng med att ha en övervakande
myndighet är att det skulle skapa transparens
och öppenhet i de fall där problem ska åtgärdas, men det beror på vad man avser.
– Våra utbildningsanordnare har en lagstadgad skyldighet att delta i forskningsprojekt där
man utvärderar kvaliteten på undervisningen.
Det nationella centret för utbildningsutvärdering ansvarar för att göra utvärderingar när det
gäller vårt utbildningssystem. Man tittar på
kvaliteten och handledningen, och man bygger också kvalitetsrekommendationer för småbarnspedagogiken. Syftet är att det ska finnas
en så jämn kvalitet som möjligt inom vårt utbildningssystem, säger Li Andersson.
Hur håller man kvalitetskontrollen i
svenskspråkiga skolor, speciellt i jämförelse
med finskspråkiga skolor?
– Vissa skillnader kommer det alltid att finnas i och med att befolkningsunderlaget är så
mycket mindre på svenska, men det är nog viktigt att man strävar till en så hög kvalitet som
möjligt på båda inhemska språken. De problem som man tidigare haft gällande behöriga lärare, och Pisa-resultat i vissa ämnen, har
man enligt vad jag förstått lyckats överbrygga. Man har gjort satsningar och det har burit
frukt, och det syns också i att skillnaderna har
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blivit mindre, säger Li Andersson.
Det pågår en specialutredning gällande undervisningen på svenska i Finland, där till exempel ett delområde är produktionen av utbildningsmaterial på svenska, och hur det systemet borde förbättras.
– Jag har sagt att jag som minister väntar på
de förslag som den här arbetsgruppen kommer
att ge, säger Li Andersson.
Läroplikten förlängs

Samtalet med undervisningsministern blir
kort, hon ska hinna in till nästa möte, men vi
hinner ännu nämna ett par stora förändringar som kommer inom kort. Den ena är att läroplikten höjs till 18 års ålder. Samtidigt ska
andra stadiets utbildning, det vill säga främst
gymnasier och yrkesutbildningar, bli kostnadsfria.
Ändringarna träder i kraft stegvis från och
med hösten 2021 och innebär stora tilläggskostnader, som ska täckas till hundra procent
av statsandelar. För året 2021 har man reserverat 22 miljoner euro för syftet, och fram till
året 2024 ökar summan kontinuerligt upp till
129 miljoner euro.
– Tanken är att det är bestående lagstiftning
och bestående tilläggsresurser för kommunerna, säger Li Andersson.

Läroplikten
utvidgas
■■Statsrådet med undervisningsminister
Li Andersson i spetsen har överlämnat en
regeringsproposition om utvidgad läroplikt till riksdagen. Enligt förslaget utvidgas läroplikten till 18 års ålder och utbildningen på andra stadiet blir avgiftsfri. Reformen ska träda i kraft i augusti 2021.
Målet med reformen är att höja utbildnings- och kompetensnivån, minska skillnaderna i inlärning samt att öka jämlikheten i utbildningen. Regeringen hoppas också höja sysselsättningsgraden. Sysselsättningen bland dem som endast har
grundskoleutbildning är cirka 45 procent,
men den för dem som har en andra stadiets utbildning är över 70 procent.
– Trots ett flertal utvecklingsåtgärder blir fortfarande omkring 16 procent
av åldersklassen utan en examen på and
ra stadiet. Man klarar sig inte längre enbart med grundskolan i livet och arbetslivet. Det är dags att uppdatera läroplikten så den motsvarar 2020-talets krav, säger Li Andersson.
Hem & skola • 4/2020 •
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✏ploc kAT
tidning om böcker och läsning

Foto: Andrej Scherbakov/Ad Astra

■■Temat för årets upplaga av jultidningen Julstjärnan är i år böcker
och läsning. I tidningen finns en
berättelse ur Karin Erlandssons
nya bok Nattexpressen samt boktips i mängd.
I Julstjärnans bokklubb deltar
bland annat Tim Sparv, läshunden Sylvi och humorgruppen
KAJ. Tidningen innehåller också
pyssel och recept.
Julstjärnan 2020 går att beställa via www.fontanamedia.fi.

Ny telefonjour erbjuder
krishjälp på svenska
■■Österbottens kriscenter Valo satsar på ett riksomfattande kriscenter för samtalsstöd på svenska, via videoeller telefonsamtal. Coronakrisen har visat att det finns
ett behov av utökade svenskspråkiga kristjänster och via
den nya telefonjouren kan personer få samtalsstöd upp
till 5–6 gånger vid svårigheter i livet och vardagen.
– Att en medmänniska med tystnadsplikt lyssnar och
ger hopp kan ge nya perspektiv på motgångar och problem. Det vara livsviktigt att få dela sina tankar och
känslor, säger Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör
vid Psykisk hälsa Finland.
Det kostar ingenting att ringa kristelefonen, den är
öppen för alla oberoende av hemort, och alla krismedarbetare har tystnadsplikt. Kristjänsten nås på 09 2525
0112 eller mieli.fi/kristelefon.

Barn mår bra av naturkontakt
■■En studie ledd av Naturresursinstitutet visar att naturkontakt fem gånger i veckan förbättrade mikrobfloran som skyddar mot immunförmedlade sjukdomar hos
dagisbarn. I studien placerades mår (råhumus från skogen), gräsmatta och odlingslådor på dagisgårdar som
normalt var täckta med asfalt eller betongplattor, och
barnen fick odla växter.
Tidigare forskning har visat att barn som lever på
landsbygden har lägre sannolikhet att drabbas av sjukdomar som orsakas av immunstörningar.
– Den aktuella studien är den första där vi kunde se
dessa sjukdomsmotverkande förändringar då biologisk
mångfald hämtades in i en stadsmiljö, säger forskare
Aki Sinkkonen.
– Resultaten är uppmuntrande för arbetet att hitta
nya sätt att förebygga immunsjukdomar, säger Heikki
Hyöty professor i virologi vid Tammerfors universitet.

Försök med tvåårig förskola
inleds nästa höst

Sagolikt på fem språk
■■Föreningen Ad Astra har sedan 2018 jobbat med att
skapa digitala sagor på svenska, finska, engelska, arabiska och ryska. Fem av sagorna finns nu tillgängliga i flera
språkversioner för alla intresserade.
– Vi har länge berättat sagor på många språk för barngrupper och har märkt att barn som lyssnat på svenska stannar kvar för att lyssna på samma saga på finska
och arabiska, utan att blinka. För barn är sagor magiska och de lär sig lätt mer omvärlden via dem, säger Ellu
Öhman, dramapedagog på Ad Astra (på bilden, tillsammans med Munther Al Ani).
– Det är viktigt att stödja kompetens i mångspråkighet och mångfald. Vi bidrar gärna med handfast material, säger Milena Parland som lett projektet.
Musikstuderande från Sibelius-Akademins Global
Music-program står för musiken i inspelningarna.
Berättelserna är tillgängliga på adressen Ad-astra.fi.

Kampanjen vill inspirera
pojkar att läsa mera

■■Vad har president Sauli Niinistö, landslagskapten
Tim Sparv och författaren Kaj Korkea-aho gemensamt? Jo, de är alla läsande män.
De finlandssvenska läsambassadörerna och Svenska
Yle har lanserat kampanjen Man läser. I en kortfilm berättar tretton framgångsrika män om sina tankar kring
varför de läser och hur läsningen har varit till glädje och
nytta för dem, såväl privat som i yrkeslivet.
Kortfilmen riktar sig främst till pojkar och män i åldern 13–18 år. Tanken är att använda filmen som inspiration i undervisningen, locka till läsning och visa hur
stor glädje och nytta man har av läsning i livet.
Kampanjen hoppas att läsande män i Svenskfinland
publicerar en videohälsning med sitt bästa boktips på
Facebook eller Instagram med hashtaggen #manläser.
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■■Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett försök med tvåårig förskoleundervisning åren 2021–2024.
Försöket berör 10 000 barn födda 2016 och 2017 i
slumpmässigt utvalda kommuner och inleds i augusti 2021.
Målet är att få information om den tvååriga förskoleundervisningens inverkan på barns förutsättningar för
utveckling och lärande, sociala färdigheter och utveckling av en sund självkänsla.
– Det här försöket tar fram värdefull information till
stöd för beslutsfattandet i utvecklingen av övergångsskedena i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen
och den grundläggande utbildningen, säger undervisningsminister Li Andersson.

nyhetstidning
för barn och unga

Antalet grundskolor minskar,
elevantalet i skolorna ökar

■■Hufvudstadsbladet lanserade i början av hösten en
nyhetstidning för läsare i åldern 8–13 år. HBL Junior
serverar nyheter för barn, om barn och med barn – lokala, nationella och internationella nyheter.
Artiklarna i tidningen skrivs i huvudsak av vuxna,
men barn är med i produktionen på flera olika sätt. De
intervjuas i olika nyhetssammanhang och recenserar
böcker och teaterpjäser.
– Vi som jobbar inom mediebranschen har länge varit medvetna om att barn och unga är vetgiriga och intresserade av samhällsfrågor. Vi har velat serva den här
viktiga publiken, servera dem nyheter och relevanta fakta i förståelig form, och plocka upp ämnen som angår
och engagerar dem, skriver Susanna Landor, chefredaktör och ansvarig utgivare, i HBL.

■■Antalet grundskolor i Finland fortsätter minska de
kommande åren, visar Utbildningsstyrelsens utredning.
Om utvecklingen fortsätter kommer antalet grundskolor att minska med nästan hälften före år 2040, från
nuvarande 2 300 skolor till knappt 1 300 skolor. I praktiken innebär det här att elevantalet i skolorna ökar.
Antalet skolor har minskat i jämn takt sedan år 2000,
och det är särskilt mindre skolor som stängs. Skolor
med färre än 50 elever utgjorde ungefär 20 procent av
alla skolor år 2018. Motsvarande andel år 2000 var ungefär 40 procent.
Enligt prognoserna minskar antalet skolor i synnerhet i Österbotten, Satakunta, Kajanaland och Södra Savolax. Enligt beräkningarna sjunker antalet minst i Nyland. Beslut om skolstängningar fattas lokalt.
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Uppdrag:

Nabila
Aljandali
Alrefai är
glad att hon
engagerade
sig i Hem
och skola,
och hoppas
att fler ny
anlända
ska kom
ma med.
Till väns
ter Annika
Blomqvist
och Maria
Nygård.

Nå ut till alla föräldrar
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Fakta
Projektet Varje
förälder(är en
resursför sitt barn).

reportage

Målsättning: Att främja
föräldrarnas möjlighet att
vara ett stöd för sitt barns
lärande och skolgång,
samt att utveckla nya verksamhetsformer för samarbete mellan skolan och
hemmet.
Fokus på: Att inkludera osynliga föräldrar, speciellt bland flyktingar och
invandrare.
Deltagare: Skolor, daghem och föräldraföreningar i svenska Österbotten.
Personal: Projektledare
PetraHögnäs och projekt
planerare Linda Björkgård
vid Förbundet Hem och
Skola.
Projekttid:
2018–2021.

Tips
Hur ska vi få fler
föräldrar delaktiga
i samarbetet mellan
hem och skola?

Om föräldrarna känner varandra gynnas
eleverna, och man får
en bättre stämning i
klassen. Det här har
föräldraföreningen
i Lagmans skola tagit
fasta på. Utmaningen
är att nå ut till alla –
speciellt när många
föräldrarpratar ett
annat språk.

Maria Nygård: För att
nå ut till alla måste vi kommunicera på olika sätt. Jag
tror också på att ha roligt
och på att avdramatisera
styrelsearbetet.
Nabila Aljandali Alrefai: Jag hoppas att fler
kommer med för att få lära sig hur skolan fungerar.
Man måste inte vara jätteaktiv, det räcker med att
delta i det som ordnas och
visa intresse för skolan.
Annika Blomqvist:
Genomatt visa att vi
faktisktkan göra skillnad.
Vi kan skapasamhörighet
och ge eleverna en guldkant.

Text och foto: Sonja Finholm

I Lagmans skola i Jakobstad talas det 17 olika
språk. Välkomstskylten på dörren är skriven
på svenska, engelska och arabiska.
– Det är viktigt att information från skolan
når ut till alla, också enkla saker som många
tar för givet. Många av de utländska familjerna har bara bott här ett eller ett par år, och föräldrarna kan inte så bra svenska. Många vet inte heller hur skolan fungerar, säger Nabila Aljandali Alrefai.
Hon och hennes familj kom till Jakobstad
från Syrien för sex år sedan. Äldsta dottern går
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Alec Nygård går i fyran i Lagmans skola.
Han känner en del av kompisarnas föräldrar,
men inte alla.

i dag på femman, och hennes skolvardag är väldigt annorlunda jämfört med Nabilas egen.
– I Syrien är det inte alls lika vanligt med
så täta kontakter mellan skolan och hemmen,
säger hon.   
Nabila Aljandali Alrefai, Maria Nygård och

Annika Blomqvist är aktiva i Lagmans skolas
Hem och skola-förening. Vi träffas på skolgården, och innan intervjun funderar de på hur
de ska få ut information från årsmötet. Coronapandemin ställer nya krav på kommunikationen. Många av deltagarna var med virtuellt
via en livestream, och därför är det extra viktigt hur medlemsblanketten formuleras – så
att alla förstår.
– Nyanlända får höra att skolan är gratis, och vi vet inte hur de reagerar om vi bara skickar hem ett bankgiro. Alla kanske in-

te vet vad Hem och Skola är, eller hur en för
ening fungerar, säger Annika Blomqvist, som
är klassförälderansvarig.
Nabila Aljandali Alrefai har översatt infoblanketten till arabiska och tanken är att skicka
ut den så snart som möjligt.
På skolans hemsida hittar man redan information om föreningen på albanska och vietnamesiska, och snart är också den arabiska versionen klar.
Lagmans skola är en av de skolor som medverkar i projektet Varje förälder. Att översätta

material till arabiska är bara en del av projektet. Det ordnas också stödträffar för arabisk
talande familjer, och man försöker få fler att
engagera sig i verksamheten.
Projektledare Petra Högnäs säger att man
har valt att fokusera på det hon kallar osynliga föräldrar. Projektet startade med att försöka identifiera de här grupperna, och i dialogen med skolorna och föräldraföreningarna
insåg man ganska snabbt att det största behovet finns bland nyanlända.
– Tanken är att vi ska kunna erbjuda verktyg

för att nå ut till de här föräldrarna, men också hjälpa dem att förstå hur våra skolor funge
rar. Att skicka ut information på olika språk
är ett sätt, men det räcker inte bara med att
översätta Wilmameddelanden. Ännu viktigare är att bjuda in dem, diskutera vårt skolsystem och vilka förväntningar de kan ha på skolan – och vad skolan förväntar sig av dem, säger Petra Högnäs.

läs mer på nästa sida
Hem & skola • 4/2020 •
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Foto: Karin Lindroos/Ungmartha

forts. från föregående sida

Hon påpekar också att du som förälder inte
ska behöva känna dig som en lärare.
– Det viktiga är att du engagerar dig i ditt
barns skolgång och pratar gott om skolan. Att
du frågar hur det går och skapar en lugn stund
för läxläsningen. Det här gäller förstås alla familjer, säger Petra Högnäs.
Brobyggare som lockar med

D
M NOR
J O C KU

I Lagmans har Nabila Aljandali Alrefai varit
en bra brobyggare. När andra utländska föräldrar ser att hon är engagerad, är tröskeln lägre att komma med.
– Senast vi ordnade ett evenemang var flera nyanlända på plats, och många var också intresserade av att hjälpa till, säger Annika Blomqvist.
Föreningen ordnar evenemang där både
elever och föräldrar deltar.
– Nu i höst har allt blivit inhiberat, och det
märks. Jag har en son som börjat förskolan
och vi föräldrar har betydligt sämre kontakt
med andra än vi haft i de äldre barnens klasser.
Blomqvist påpekar också att det inte bara
är nyanlända föräldrar som kan känna sig utanför. Att räcka upp handen på ett stort årsmöte passar inte alla, och därför har föreningen jobbat med att utveckla årsmötet och
klassföräldraskapet.
– Vi försöker vara strukturerade och håller
alltid tidtabellen. Och vi visar att vi har roligt
och att vårt arbete faktiskt gör skillnad.  

STR Ö M

TI LL
LN IN G
EN HYL G LIG H ETEN
VARDA

TURNÉ OCH
FÖRESTÄLLNINGAR PÅ
TEATER VIIRUS VÅREN 2021
—

TURNÉBOKNINGAR:
VIIRUS@VIIRUS.FI • 09 440 224
—

MER INFORMATION:
WWW.VIIRUS.FI
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Vilket är ert bästa tips för att engagera
fler föräldrar?
– Det viktiga är att engagemanget ska vara
frivilligt och roligt. Ingen ska behöva känna
sig tvingad, och man behöver inte direkt anmäla sig som klassförälder – det behövs också
de som kokar kaffe, hjälper till på våra evenemang eller bara kommer med för att lära sig
hur det fungerar, säger föreningens ordförande Maria Nygård.
– En annan konkret sak som fungerat bra
för oss är en klassmapp, som fungerar som en
stafettpinne. I den finns information om föreningen, kontaktuppgifter till alla familjer och
anteckningar om eventuella dieter i samband
med serveringar. Mappen uppdateras årligen
och går vidare från en klassförälder till nästa.
Projektet Varje förälder tar slut under nästa
år, men Petra Högnäs skissar redan på en fortsättning. Först ut var vietnameserna i Närpes
och nu har man fokuserat på arabisktalande
föräldrar i Jakobstad. Nästa grej är att ta fram
ett flerspråkigt material som kan användas i alla skolor och daghem.
Nabila Aljandali Alrefai önskar att fler vågar
följa hennes exempel:
– Jag har lärt mig massor av att vara engagerad i Hem och Skola, och vi har alltid roligt
när vi träffas!

Tips!

Färskgröt med äpple & kanel

Smoothiebowl

2 portioner

2 portioner

1 dl
2 msk
1 dl
½ dl
1 krm
1

1 dl
1 dl
½ dl
1 dl
1
150 g

havreflingor
solrosfrön
naturell yoghurt
äppelmust eller god äppeljuice
kanel
inhemskt äpple

1. Skala och skär äpplet i små tärningar.
2. Blanda samtliga ingredienser i en skål.
3. Låt stå minst tre timmar eller över natten i
kylskåp.

blåbär eller hallon
röda vinbär
lingon
äppelmust
banan
jordgubbar
saften av två apelsiner
1 dl
havreflingor
3 msk kvarg eller yoghurt
bär, frön eller nötter, granola,
bananskivor till dekoration

Du kan servera
smoothien med
dina favoritbär
eller goda
nötter.

1. Mät upp alla ingredienser i en mixerskål
och mixa till en slät smoothie.
2. Dekorera med bär, frön eller nötter, granola och bananskivor enligt smak

Hem & skola • 4/2020 •
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barn
behöver
se sig
själv
i böcker
Representation i barnlitteraturen lyfter fram
diversitet och lär barnen att det också finns
annorlunda familjer
och barn samt olika
omständigheter.
Text: Jenni von Frenckell
Foto: Pamela Friström
Normkreativa barnböcker spelar också en viktig roll i att stärka barns självkänsla. Samhälls
pedagogen och språkvetaren Tove Nylund
menar att varje barn behöver se sig själv positivt representerad i barnböcker för att få sin
självkänsla stärkt.
– Jag har tänkt mycket på vad som händer
med ett barn som aldrig får spegla sig i böcker utan ständigt bara läser om andra. Det är
som att det barnets verklighet inte riktigt räknas, den uppfattas lätt som lite sämre, menar
Nylund.
Nylund är för tillfället föräldraledig med sitt
tredje barn. Annars jobbar hon vid skolbiblioteket Ebban med att främja läsning. Sedan maj
2018 administrerar hon också Instagramkon-
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tot Normkreativa barnböcker. Engagemanget för kontot bottnar i Nylunds eget intresse
för normkritik.
– Jag läser väldigt mycket tillsammans med
mina egna barn. Den vägen började jag upptäcka det här med normbrytande barnböcker.
Mitt Instagramkonto kombinerar två för mig
viktiga intressen, beskriver hon.
Visar också annat än normen

Nylund har valt att nischa sitt konto på böcker
som normaliserar olikheter. Hon ser ett behov
av att lyfta fram sådana böcker och responsen
hon fått har varit enbart positiv. För att göra
det lättare att hitta rätt i djungeln av böcker
använder hon sig av hashtaggar.

– Genom till exempel hashtaggarna #barnbokmedensamståendepappa, #barnbokmeddowns och #barnbokombruntbarn kan man
hitta barnböcker som stärker barnets identitet, förklarar Nylund.
I korthet är en normbrytande barnbok en
bok som visar annat än vår norm som den
är i dag. Huvudkaraktären kan vara icke vit,
funktionsvariationer får synas, olika familjekonstellationer synliggörs, polisen behöver inte vara en man och papporna kan vara hemma med barnen.
– Många föräldrar med regnbågsfamilj eller
bruna barn vill att barnen ska kunna känna
igen sig själva och sin egen verklighet i böcker. Poängen med böckerna är att de bryter nor-

men utan att de gör en grej av det, poängterar Nylund.
– Det är fint att märka att barn tycker att det
är helt normalt till exempel med olika slags familjer och hudfärger. Hemma läste vi en bok
om en flicka med grav funktionsnedsättning.
Den öppnade för värdefulla diskussioner med
min son. Om vi ser ett barn med funktionsnedsättning så vet han nu att hen är ett vanligt barn, precis som han själv.
”Granska bokhyllan kritiskt”

Tove Nylund anser att föräldrar, lärare och
daghemspersonal tillsammans har en plikt att
normalisera olika sorters barn och bakgrunder. Det krävs ett aktivt jobb av barnens vux-

na för att hitta böcker som utmanar stereotyper och lyfter fram diversitet.
Nylund hoppas att man via daghem och
skolor kunde sprida kunskapen om normkrea
tiv barnlitteratur. Det är viktigt att varje barn
i gruppen hittar böcker där hen kan känna
igen sig. Hon tipsar personalen i daghem och
skolor att noggrant gå igenom bokhyllornas
innehåll, samt att fundera på hurudana barn
det går i just den skolan eller det daghemmet.
– Ett konkret sätt är att räkna hur många av
böckerna som handlar om vita barn och hur
många som handlar om bruna barn. Hurudana familjekonstellationer innehåller skolans eller daghemmets litteratur? Finns där till exempel familjer med två mammor eller två pappor?

Instagramkontot Normkreativa barnböcker
har nu kring 1 700 följare. Under årens lopp
har Nylund hunnit sprida normkreativ läsglädje med över 200 olika boktips. Kring 75
procent av hennes följare finns i Sverige, resten
i Finland. Men hur väljer Nylund ut de bästa
böckerna som hon vill tipsa om?
– Jag måste nog själv tycka att boken är bra.
Dessutom måste den innehålla något riktigt
ovanligt normbryt. Så att sådana barn som aldrig känner igen sig i vanliga barnböcker kan
spegla sig själva i just den berättelsen.
Tove Nylunds konto hittas på Instragram.
com/normkreativa_barnbocker. Kontot syns
även för dem som inte själva har Instagram.
Hem & skola • 4/2020 •
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Normbrytande boktips
1–3 år

3–6 år

6–9 år

Kom nu, Sickan; Dela med dig,
Sickan och Vänta, Sickan
av Sofia Rådström

Bara rumpor på stranden
av Annika Leone

Vem är kär i Abel Svensson?
av Ebba Berg

■■Rolig bok om Mira som ska till
stranden med sin familj och hamnar på en nudiststrand. Här visas en
mångfald av håriga, bara, bruna, röda, tjocka, smala och hängiga kroppar. Härligt kroppspositiv!

■■En lättläst bok om hur man kan
veta om kärleken är besvarad eller inte. Abel själv är kär i Mina, Lily och
Sixten. Att han är kär i både flickor
och pojkar görs inte till någon grej.
Boken är en del av Barnen i Lyckeskolan-serien där varje bok handlar
om ett nytt barn. Olika förlag har utarbetat gratis pedagogiska handledningar till var och en av böckerna.

■■Korta och finurliga vardagsnära
berättelser som är lätta att känna igen
sig i. De är skrivna på rim och normaliserar samtidigt brun hudfärg
och glasögon hos de yngsta.

Sofia med knuff och alla känslorna
av Annelie Strömberg
■■Sofia blir lätt arg och kastar, skriker och slåss. Humöret går upp och
ner och kompisen måste åka hem då
lekträffen misslyckas. De vuxna stödjer och vet att Sofia gör så gott hon
kan. Viktig bok som ger bråkiga barn
utrymme i barnlitteraturen. I uppföljarna har Sofia blivit äldre och fått diagnosen adhd. Kostnadsfri pedagogisk handledning finns på Idus förlags webbplats.
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Månen, varelsen och jag
av Ylva Karlsson
■■Om Månne som vill bli youtubare
och gör små filmer om sin vardag.
Månne känner sig varken som en
flicka eller en pojke och en del av filmerna handlar om hur Månne upplever det att vara trans i dagens samhälle där alla helt klart förväntas vara
antingen flicka eller pojke.

”

Kolumn

Lagen är tydlig, den grundläggande utbildningen ska
vara avgiftsfri. Inget konstigt med det, inga tolknings
möjligheter. Ändå är det många gånger så otroligt svårt.

Det här med att samla in
pengar av föräldrar

■■I skrivande stund råder åter en tid av undantag och i vår
skola är distansundervisningen i gång igen. Jag har återvänt till skolan och lärarjobbet efter 18 år i andra uppgifter,
och det känns inte optimalt att inte ha eleverna i klassrummet, men jag är glad över att jag i alla fall hann ha dem i klassrummet i nästan två månader innan vi övergick till distansundervisning. Jag är också glad över att jag hann ha föräldramöte i min egen klass – mycket blir lättare då man har träffat varandra.
Under föräldramötet skulle det, som sig bör, väljas klassföräldrar. Det brukar vara stunden då det blir pinsamt tyst
och blickarna söker sig mot golvet. Men inte denna gång, jag
hade faktiskt två som anmälde sig omgående. Jag vet inte om
det var orsaken, men det gjorde det knappast svårare att ställa
upp då jag sade att klassföräldrarna inte behöver ha ansvar för
någon klasskassa, för vi behöver inte samla in några medel.
Det här med att samla in pengar av föräldrarna är något
som har stört mig länge. Det störde mig senast jag jobbade
som lärare, det har stört mig under den tid mina egna barn
gått i den grundläggande utbildningen, och i mitt senaste
jobb som utbildningsbyråkrat förundrades jag mången gång
över hur tokigt det kan bli med dessa ”frivilliga” penninginsamlingar. Lagen är tydlig, den grundläggande utbildningen
ska vara avgiftsfri. Inget konstigt med det, inga tolkningsmöjligheter. Ändå är det många gånger så otroligt svårt.
Men då skolan inte har råd att låta eleverna göra roliga saker, då måste ju vi föräldrar ställa upp, har jag hört som argument. Eller, det är ju frivilligt att betala, ingen ska känna
sig tvingad. Jag vill se den förälder som ställer sig upp och säger att familjen måste välja mellan mat på bordet och pengar
till en utfärdsbuss. För alla har faktiskt inte råd att betala. Och
ju fler som har möjlighet att betala, desto svårare blir det för
dem som måste erkänna att de inte fixar det.
Alla vill vi ju våra barns bästa. Och visst kan det vara roligt
med små guldkanter i skolvardagen. Ett teaterbesök, en resa till närmaste skidbacke eller något annat som ger ett up�piggande avbrott. Men faktum är att om det inte finns budgeterade medel för sådant här, så måste vi kunna välja bort det.

Och en guldkant behöver kanske inte kosta något? Lärare är
fantastiskt kreativa människor som kan bjuda på intressanta upplevelser utan extra kostnader. En promenad till en närliggande skog eller park för att undersöka naturen, ett besök
på biblioteket eller ett läxförhör på Kahoot i stället för på traditionellt vis är saker som upplevs som roliga och inte kostar
något extra.
Det sistnämnda verktyget brukar eleverna gå igång på och
jag tror inte att de alltid ens märker att de lär sig på samma
gång. På en elevhandledningstimme med min klass hade jag
gjort en Kahoot om deras skola. Den fråga som fick flest rätta
svar var frågan om vilken hundras vår kurators sociala tjänstehund Selma är – också hon en verklig guldkant i vår skolvardag.

Ann-Sofi Loo
lärare med ett
förflutet som
överinspektör och
lärarutbildare
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Läsambassadörerna tipsar

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

Bilderböcker

Kapitelböcker

Mitt bottenliv av Linda Bondestam

Barnet som inte kunde blunda
av Anna Höglund

■■Mitt bottenliv hör i mitt
tycke till höstens omistliga
pärlor.
Den nyfikna och livsglada axolotlen berättar sin historia i färgstarka dramatiska
svep. Från ett liv bland andra
vattenvarelser och inspekterande av de många skatterna som lunsarna slänger i havet blir den lilla axolotlen allt
mer ensam. Den stora vändpunkten får vi följa i Linda Bondestams fantasieggande bilduppslag, men hur det
riktigt skall lösa sig, det får
du ta reda på själv.
En existentiell och gripande bilderbok som du vill läsa
om och om igen!

■■Först blir man som vuxen
kanske lite ängslig över pärmen med de svarta djupa hålen och det stackars barnet
som ingen vill ha. Men barnet får snart sällskap av den
blinda hunden som blir en
vän för livet. Allt vi ser men
kanske blundar för, mörkret
som behöver ljuset och ljuset
som behöver sina skuggor.
Anna Höglunds skapelser
är böcker som berör på djupet. Hennes berättelser ställer frågor och griper tag, hon
får oss att se något nytt och
överraskar varje gång. Var
modig och blicka in i barnet
som inte kunde blunda.
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Rick av Alex Gino
■■Rick säger aldrig ifrån –
varken till sin pappa som tjatar om tjejer eller till kompisen som är värsta mobbaren.
Det bubblar av tankar och
känslor i den växande kroppen, men hur och vem skall
man prata med om det allra svåraste? Hellre fly in i det
häftiga Barfight 3000-spelet
och strunta i allt som heter
skola, komplicerat och annorlunda.
Kapitelboken Rick är en
efterlängtad uppföljare till
populära George, också denna gång med regnbågstema
och komplexa frågor kring
hbtqia+. Men det blir varken svårt eller konstigt, bara
mänskligt och möjligt då alla får vara just det de är. Lättläst och underhållande med
en festlig avslutning (för 10
år och uppåt).

Högläsningsböcker

Nattexpressen
av Karin Erlandsson

Maggan året runt av Ellen
Strömberg och Elin Löf

■■Äventyr för hela familjen!
Danjas mormor har blivit glömsk, beter sig konstigt
tills hon helt och hållet försvinner. En ny magisk värld
öppnar sig för Danja, men
ingen i familjen verkar tro på
henne, tills Nattexpressen än
en gång uppenbarar sig utanför stationshuset.
I Karin Erlandsson spännande nya värld får de olika stationerna nytt liv var
gång tåget stannar. Pusselbitar sammanfogas under äventyrets gång och är uppbyggda
som 24 kapitel, och är tänkta att avnjutas som kalenderluckor fram till jul. Frågan är
om läsaren kan hålla sig från
att läsa vidare och bläddra
till nästa bilduppslag, komponerade av Peter Bergting
som låter oss få glimtar från
världen bortom de röda marschallerna.

■■Läsaren får följa Maggan
under hennes första år i skolan. Boken innehåller fyra olika berättelser som utspelar sig under fyra olika årstider. Maggan möter
frågor som många andra
barn i samma ålder står inför.
Hur får man till exempel en
bästis i sin egen ålder och
kan man tycka om flera personer samtidigt? De här riktigt mysiga berättelserna om
Maggan kan erbjuda många
barn i åldern 6–9 år hög
igenkänning och stor glädje.
De färgglada illustrationerna
av Elin Löf matchar berättelserna perfekt.

Ungdomsböcker

Sandvargen av Åsa Lind
■■”En dag när Zackarina
gräver i sanden hittar hon
den mycket sällsynta Sandvargen. Han är glittrig och
sandgul och har funnits i
evighet. Ingen fråga är för
stor eller för liten för Sandvargen, som är jättebra på att
svara och förklara. Till exempel hur man bäst begraver en
liten fågel, varför universum
är oändligt, vad man ska göra
med cykeltjuvar eller vart färgerna tar vägen på natten.”
Hemma hos läsambassadör
Amanda har Sandvargen av
Åsa Lind varit den första kapitelbok som barnen läst.
Det här är en helt fantastisk
högläsningsbok för både liten och stor. En varm bok
som inte räds ens de riktigt
stora, svåra frågorna.

Fula tjejer av Lisa Bjärbo,
Johanna Lindbäck och
Sara Ohlsson
■■På en högstadieskola startar någon Instagramkontot Fula tjejer. Osmickrande bilder på både populära
och mindre populära flickor publiceras där och alla är
rädda för att bli nästa offer.
Tilde, Eleni och Jasmine går
på samma klass men känner
knappt varandra. De bestämmer sig för att lägga sina olikheter åt sidan och samarbeta för att ta reda på vem som
ligger bakom kontot och sätta stopp för det hela.
Den här riktigt spännande boken är skriven av några av Sveriges bästa ungdomsboksförfattare. Den bygger
på smaskiga ingredienser som
feminism, vänskap och humor och den som trivs i den
här berättelsen kan trösta sig
med att det kommer två delar
till. Vi väntar ivrigt på Jobbiga tjejer och Svaga tjejer.

Alaska av Anna Woltz
■■Första dagen på sjuan sitter Sven och Parker i samma
klassrum. Sven vill helst av
allt göra något riktigt häftigt,
något märkvärdigt som alla
kommer att prata om. Fort,
innan det där andra händer.
Det där jobbigt märkvärdiga som alla ändå kommer att
prata om. Parker vill helst av
allt vara osynlig och försvinna i mängden. Hon är rädd
och osäker och vågar inte lita
på någon.
Sven och Parker är alltså
helt olika, men de bär båda
på en stor hemlighet. Dessutom visar det sig att de har en
annan sak gemensamt; Alaska, den hund som Parker till
sin stora sorg tvingades ge
ifrån sig är nu assistanshund
åt Sven.
Det här är en verkligt fin
berättelse om hur det är att
leva i en lite annorlunda men
ändå samma verklighet som
alla andra.

Fakta

aktuellt

Syftet med undersökningen var att fördjupa kunskapen
om hur barn uttrycker sig om coronaviruset.

Dagis

Viktigt för barn
att få prata om
coronakrisen
Hur reagerar dagisbarn då vardagen förändras?
Jo, de tar till sitt främsta verktyg, leken. Samtidigt
har de frågor, funderingar och känner kanske oro.
Därför är det viktigt att vuxna tar barns behov av
att uttrycka sig kring coronakrisen på allvar, visar
ny forskning.

Resultatet visade att
barnen i huvudsak
visar på fyra olika former av
deltagande. Dels
genom hälsa: de har
kunskap och vill veta
mera om viruset och
hur man kan skydda
sig mot det. Dels genom existentiella frågor som oro och omsorg om andra, genom hur de hanterar
förändrade rutiner i
vardagen och slutligen genom lek, skapande och humor.
Undersökningen utfördes av forskare i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Göteborgs
universitet, Örebro
universitet och Umeå
universitet.
Det empiriska materialet bestod av 79
enkätsvar från
personal på dagis
och förskolor i Finland och Sverige.
Materialet samlades
in i mars 2020.
Undersökningen
kan läsas på
www.ntnu.no/ojs/
index.php/BARN/
article/view/3703

Text: Catrin Sandvik
Då vardagen förändras väcks frågor även hos barn och då är det viktigt att vuxna är lyhörda. Foto: Catrin Sandvik.

– Det intressanta är hur barnen kommer att
minnas den här tiden, säger Mia Heikkilä, biträdande professor i småbarnspedagogik vid
Åbo Akademi.
– I situationer som den här behöver vi vuxna kunna hantera barnens reaktioner på ett
konstruktivt sätt och uppmuntra dem att uttrycka sig så att skadan av att ta del av så mycket oro och rädsla blir så liten som möjligt. Nu
då jag tänker på undersökningen i efterhand
känns resultatet fortfarande intressant och det
ger en tydlig bild av hur barn fungerar, säger
Heikkilä.
Hon reagerade snabbt när samhället i våras började stänga ner olika funktioner. Barnen drabbades hårt, men barnens perspektiv
kom inte alls fram i beslutsfattandet. Heikkilä tog snabbt initiativ till en undersökning
för att ta reda på hur barn i dagis- och förskoleåldern uppfattade coronautbrottet, och på
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vilket sätt de uttryckte sig kring coronaviruset. Undersökningen gjordes på daghem i Finland och Sverige.
Barn engagerar sig på sitt sätt

Mia Heikkilä är biträdande professor i
småbarnspedagogikvid Åbo Akademi.
Hon tycker att det är viktigt att vi ger barn
utrymmeatt delta, uttrycka sin oro och sina
funderingar kring den förändrade corona
vardagen. Foto: Elisabeth Ohlson.

Resultaten visade att barn vill och kan delta aktivt i det som händer. Forskarna konstaterade
att man kunde kategorisera barnens reaktioner i fyra huvudsakliga teman: hälsa, förändrade rutiner, existentiella frågor och omsorg om
andra, och slutligen humor och lek.
Heikkilä hoppas att resultatet ska kunna bidra till att ge personal inom daghem och förskola kunskap om hur man kan förstå barns
sätt att delta i förhållande till den rådande
samhällskrisen.
– Vi märkte att det var vanligt att barnen
undrade varför man inte får göra som man
vanligen gör. Varför får man till exempel inte
besöka simhallen, eller varför är alla barn in-

te på dagis som de brukar? För att hantera det
nya tar barnen till leken, det främsta verktyg
de har. Vi kunde höra från personalen att barnen gärna instruerade varandra hur man tvättar händerna och lekte lekar som coronatafatt
och doktor, berättar Heikkilä.
Barnens funderingar kring existentiella frågor blev också väldigt framträdande. Barnen
funderade över livet och döden, men också
över riskgrupperna. Varför går det plötsligt
inte att träffa farmor och farfar?
– Någonstans tänker jag att det blir lite som
en sorg, samtidigt som det blir en oro eller frustration över att inte få göra som man brukar.
Barnen undrade ofta om distanseringen betydde att mor- eller farföräldrar skulle få corona och dö, vilket klart visar på ett konsekvenstänkande. Det här är samma känslor som barn
känner då det klarnar att de heller inte får träffa
kompisar som vanligt. Barnen blir liksom be-

stulna på sitt sammanhang. Vi människor är
sociala och vill vara tillsammans, barn är inte annorlunda.
På de vuxnas ansvar

Förmågan att anpassa sig till nya situationer
och hantera motgångar kallas resiliens. Den
här förmågan är väldigt viktig för barn som har
få verktyg att ta till i ovana situationer.
– Vi behöver fundera över hur barn får möjligheten att uttrycka sig, om de tas på allvar i
det de säger och hur vi ska få barnen att känna
att de är del av ett sammanhang. Också vi vuxna tycker att det är tråkigt och oroande att inte få gå till jobbet, men vi har mekanismer för
att hantera sådana känslor. Det har inte barn
på samma sätt. Bara för att barn inte kan uttrycka sig som vi betyder det inte att de inte
funderar, tänker och analyserar, för det gör de.
Barn förstår ofta mera än vi tror, men om de

inte får information skapar de sina egna sanningar och risken är då att det blir fel, vilket i
sin tur kan resultera i att de börjar känna oro,
säger Heikkilä.
Om situationen upprepar sig och dag
hem och skolor stängs ner igen, vad ska
vi göra då?
– Jag tror att vi behöver läsa på, tänka och
förstå hur barn fungerar. Vi behöver tänka på
hur vi kan kompensera det sociala bortfallet,
kanske genom att träffas digitalt eller i väldigt små grupper utomhus. Vi vuxna måste
minnas att det är vi som har ansvaret för barnen, det är vi som måste prioritera deras sociala sammanhang och sätta våra egna förehavanden till sidan. Det känns lite som om
de svagaste i samhället, barn och äldre, får ta
den hårdaste smällen av restriktionerna, säger Mia Heikkilä.
Hem & skola • 4/2020 •
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bloggat

Meningen med föreningen i coronatider
■■I skrivande stund har vi precis avslutat våra regionträffar. De är träffar där styrelsemedlemmar i föräldraföreningar runtom regionerna träffas för att nätverka och inspireras av varandra. Fem av sju höll vi som planerat, en onlineträff öppen för alla ersätter de
två inställda.
Höstens tema är meningen med föreningen. Temat blev aktuellt efter möten, diskussioner och funderingar med pilotföreningar i vårt projekt. Många föreningar hade höga ambitioner och ville mycket, men kände sig samtidigt lite vilsna när idéerna skulle
omvandlas till konkret verksamhet. Hur ska
man avgöra vad man ska satsa på, och måste
man alltid göra som man gjort tidigare, var
också frågor som kom upp.
Då plockade vi fram stadgarna för att kontrollera vad som faktiskt är meningen med
föreningen. Det är varken tråkigt eller krångligt att göra så, tvärtom definierar stadgarna vilka vi är, vad vi ska göra och utgör ramen för verksamheten. Efter det kan vi ta i
tu med det inspirerande arbetet att fundera
på hur det ska se ut i praktiken.
När det i höst blev dags att åka ut till regionerna fick temat ett oundvikligt tillägg –
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i coronatider. Meningen med föreningen är
den samma i coronatider, men verksamheten kan behöva anpassas för att bli coronakorrekt.
Under regionträffarna har vi spånat kring
verksamheten i den fiktiva Hem och Skolaföreningen Ugglan. I Ugglan är allt möjligt.
Den enda begränsningen är coronaepidemin
och de konsekvenser den har. Det kom tydligt fram att mycket av den verksamhet som
planerades under kvällarna krävde lite resurser i rena pengar. Intressant, men kanske inte så överraskande. Den mänskliga resursen
kan många gånger vara föreningens starkaste
resurs. Att till exempel hålla möte eller kaffepaus online, att hålla klassvisa möten utomhus eller att skicka videohälsningar på sociala
medier kostar inget och är enkla att genomföra. Det ger kanske inte alla lika mycket
som en fysisk träff, men det ger mer än ingen
träff alls och vi kan också på det sättet peppa
varandra att orka lite till.
Därför kändes det trist att höra att rätt
många föräldrar långt inne i oktober inte
bjudits till något föräldramöte alls. Speciellt
tråkigt är det för föräldrar till stadieväxlare
som nu ska bekanta sig med en helt ny skola.

I fall skolan inte bjuder in till möte uppmanar vi nu föreningarna att ta initiativ till
möte med skolan. För en dialog med skolan och bjud in rektor till ett föreningsmöte
för att diskutera vad vi tillsammans kan göra. Vad tillåter våra lokala restriktioner oss att
genomföra, vad behöver vi göra annorlunda för att kunna lära känna varandra och ta
till vara all den potential som finns i ett gott
samarbete och känsla av sammanhang? Den
delen av föräldraverksamhet är alltför viktig och värdefull för att helt prioriteras bort
just nu.

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

reportage

En skola
som tänkte om
Sannäs skola i Borgå har kallats Finlands lyckligaste skola med
motiveringenatt det är en skola där både lärare och elever mår bra.
Bakom det här finns ett gediget utvecklingsarbete som berört alla
från elever till lärare och föräldrar.
Text och foto: Marit Björkbacka

Victoria,
Bea och
Tianna
leker
på skol
gården till
Sannäs
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skola.

Det är en gråmulen oktoberdag då vi besöker
Sannäs skola. Trots det är det full aktivitet på
skolgården. De äldre eleverna leker rastlekar
med de yngre, och stämningen är god.
Lekarna kom till på elevernas eget initiativ.
Så många av deras aktiviteter hade blivit inställda på grund av coronapandemin och de
saknade gemenskapen över årskursgränserna.
– Eleverna frågade om vi kunde hitta på något roligt på rasterna, alla tillsammans, berättar Jessica Gillberg, rektor för Sannäs skola
i Borgå.
När en ny läroplan introducerades år 2014
innebar den stora förändringar för både lärare
och elever i Sannäs skola.
– Läroplanens tankar om det livslånga lärandet, eleven som en aktiv aktör, och de mångsidiga arbetsmetoderna gjorde att vi ville tänka
om och hitta ny glädje och motivation i skolvardagen, säger Gillberg.
Med den här målsättningen började personalen tillsammans fundera över hurdan skola
de egentligen ville ha.
– Vi förde diskussioner utgående från läro-

planen, gick igenom den bit för bit och diskuterade alla aspekter, säger Jessica Gillberg.
Både elevsyn, pedagogik och gemensamma
verksamhetsformer byggdes upp under denna process.
Elever och föräldrar involveras

Rektor Jessica Gillberg framför tavlan med ett
av verksamhetens ledord; trygghet.

I ett senare skede var det dags att introducera
eleverna i diskussionerna. Tillsammans med
dem tog man fram de ledord för skolarbetet
som än i dag styr verksamheten. Ledorden är
arbetsglädje, respekt, förtroende och trygghet.
– Vi diskuterade tillsammans med eleverna vad de förväntar sig av skolan och varandra
samt vad de själva kan påverka. En målsättning var att skapa en plats där eleverna skulle känna sig trygga och få känna att de lyckas.
Genom mångsidiga arbetsmetoder och positiva erfarenheter skapar vi glädje i lärandet. Alla lär sig på olika sätt och vi hjälps åt med att
hitta styrkor hos både oss själva och varandra.

läs mer på nästa sida

»

reportage
Fakta
Sannäs skola är en lågstadieskola i byn
Sannäs omkring tolv kilometer öster om
Borgå centrum.
I skolan finns
91 elever, sex
klasslärare och
en speciallärare.
Elevupptagningsområde
är byarna i östra Borgå.

Det tredje skedet var att involvera föräldrarna och ta reda på vad de läser in i ledorden.
Svaret på den frågan går än i dag att se på skolans väggar i form av tavlor med tankar som
tangerar ledorden.
– Som förälder har jag kunnat se arbetet i
praktiken. Mina två äldre döttrar gick i skolan då de nya metoderna togs i bruk. Vi märkte hur deras motivation för skolarbete ökade
alldeles enormt, berättar Marianne FalckHvilstafeldt, ordförande för Hem och Skola i Sannäs.
Familjens yngsta dotter går i dag på fjärde
klass i Sannäs skola.
Falck-Hvilstafeldt har tillsammans med övriga föräldrar kunnat konstatera att dialogen
med skolan avsevärt har förbättrats. Det är
också något man aktivt satsat på i skolan.
– Vi har funderat väldigt mycket över ledordet respekt och att det är föräldrarna som
bäst känner sina barn. Tröskeln för kontakt
mellan föräldrar och skola ska vara väldigt låg.
Samarbetet ska löpa smidigt och i konstruktiv anda mellan skolan och hemmet, säger Jessica Gillberg.
Förändring som kräver samarbete

Den pedagogiska förändringen kräver samarbete. I Sannäs skola har samarbetet med föräldraföreningen intensifierats och man arbetar på många sätt för samhörigheten i skolan.
Föreningen ordnar regelbundet olika jippon
för att förstärka gemenskapen och administrerar bland annat eftisverksamheten med två
anställda.
Föräldrarna har en viktig roll även i utvecklandet av verksamheten i skolan.
– Vi Sannäsbor känner en stolthet för vår
skola som till och med titulerats Finlands lyckligaste skola, säger Falck-Hvilstafeldt.
Skolan kallades så i en artikel som publicerades i den finska lokaltidningen Uusimaa då
en forskargrupp från Jyväskylä universitet besökte skolan.
– Vi behöver ingalunda vara lyckligast men
vi behöver veta att vi har gjort allt och ännu lite till för att ge eleverna bästa möjliga skolvardag, säger Gillberg.
Elever och lärare trivs och mår bra

Matilda, Aava, Lydia, Tinja, Naomi och Panu gömmer sig bakom hörnet medan de leker burk.
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Glädjen i arbetet och skolgången märktes
ganska snabbt efter man implementerat förändringarna.
– Allt utgår ifrån en stark värdegrund och en
gemensam verksamhetskultur. Det här gäller
även val av pedagogik. Vårt arbete utgår från
ett livslångt lärande där eleven är en aktiv aktör som inte bara kan lära sig av sina lärare utan även av varandra, säger Gillberg. Kunskap
och färdigheter går hand i hand.
För lärarna i skolan har den ämnesövergripande undervisningen blivit en självklarhet
och få är beredda att gå tillbaka till tiden innan. Gillberg konstaterar ändå att förändringarna inte har kommit av sig själva. Bakom det
här ligger ett gediget utvecklingsarbete som
hela tiden lever och utvecklas.
Hem & skola • 4/2020 •
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Fem frågor
Aktuellt från förbundet
Att ställa om

■■Den här hösten har alla föräldraföreningar fått se över sin verksamhet och fått ställa sig frågan vad som kan förverkligas trots coronarestriktioner. Under höstens regionala träffar har föreningsaktiva kommit med idéer och utvecklat koncept som kan förverkligas
inom ramen för de rekommendationer som givits. Tips och tankar
om bland annat online-aktiviteter och utomhusevenemang hittas på
www.hemochskola.fi/foreningar
Ny styrelse?

■■Många föreningar har haft sina föreningsmöten under höstterminen. Fundera på göra ett bildspel eller att skapa en presentationsvideo över dem som är medlemmar i föreningens styrelse. Berätta vilken slags verksamhet ni planerar och sprid inläggen så att de når er
förenings målgrupp digitalt. Det är ett alternativt sätt att kommunicera då det inte går att möta andra föräldrar under möten och träffar som i normala fall. Ifall er förening har en nyvald ordförande eller sekreterare så kom ihåg att uppdatera informationen till förbundet. Då nås rätt personer i föreningen av förbundets information under verksamhetsåret.
Föräldrarnas engagemang behövs också i högstadiet och gymnasiet, menar Jörgen Hermansson. Bakom honom i ljust tegel skymtar högstadiet
Sarlinska skolan, som snart ska rivas för att ge plats åt ett nytt skolcentrum som inhyser sammanlagt fem skolor.

pargasföräldrar aktiva när
nytt skolcentrum planeras
I Pargas står man inför en
stor omställning när en del
av de gamla skolbyggnaderna
i centrum snart rivs och ett
nytt skolcentrum byggs. Det
ska inrymma fem skolor:
svensk- och finskspråkiga
högstadier och gymnasier
samt yrkesskolan Axxell.

Föreningen ska också att ordna ett webbinarium för föräldrarna om det nya skolcentret.
– Jag ser det nya skolcentret som en intressant process också vad gäller tvåspråkigheten
och samarbetet över språkgränserna.

Text och foto: Anna Kujala

Vad mer har ni satsat på i er förening?
– Vi verkar i gränslandet där skolornas läroplan och resurser tar slut, för att erbjuda det lilla extra. Som exempel understöder vi utfärder
och digitala licenser till det elektroniska biblio
teket Ebban. Vi har också länge haft en matklubb, som tar paus nu på grund av coronan.
Trots att det finns mycket fritidsverksamhet i
Pargas har matklubben erbjudit något till en
viss grupp elever som inte haft något annat. Vi
skulle gärna se fler fritidsaktiviteter direkt anslutna till skoldagen, som en utveckling och ett
komplement till aktiviteterna utanför skolan.
Hermansson framhåller att föreningen är en
”traditionell” föräldraförening, som inte satsat
på stora egna projekt.

Jörgen Hermansson, som lotsar högstadiet
Sarlinska skolans och Pargas svenska gymnasiums gemensamma föräldraförening, säger att
föreningen var aktiv redan i planeringsskedet.
Bland annat riktade föräldraföreningen ett
brev till beslutsfattarna, där man poängterade
vikten av att hålla högstadiet och gymnasiet
i samma byggnadskomplex även i framtiden.
– I brevet förde vi fram de åsikter som framkom i en elevenkät och även lärarnas åsikter,
bland annat att det är viktigt att den goda sy
nergin mellan svenskspråkiga högstadiet och
gymnasiet fortsätter genom att skolorna ligger
i anslutning till varann.
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Varför behövs en föräldraförening också
i högstadiet och gymnasiet?
– Jag tror skolan och lärarna behöver det
bollplank föräldrarna utgör också i högstadiet
och gymnasiet. Dessutom kan föräldraföreningen erbjuda små extra resurser till exempel
åt elevkårsverksamheten.

– Dialogen med skolan och lärarrepresentanterna är vår viktigaste uppgift.
Hur väljer ni vad ni ska satsa på?
– Dels handlar det om tradition, till exempel när det gäller stipendier eller matklubben.
Dels handlar det om att förnya sig, utgående
från idéer, behov och önskemål och resurser.
Ett exempel på ny verksamhet är en föräldrasamarbetsgrupp tillsammans med Pargas
stad och Folkhälsan, genom vilken man ordnar föreläsningar på olika teman. Med gemensamma resurser blir utbudet större och man
når flera föräldrar.
– Här har vi kunnat utnyttja tillgången till
Hem och Skolas föreläsarnätverk.
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Nytt material för andra stadiet

■■Hem och Skola har tillsammans med Suomen Vanhempainliitto
gett ut ett nytt material som riktar sig till föräldrar till unga som börjar på andra stadiet. Materialet handlar både om att söka in till och
om att studera på andra stadiet. Det innehåller såväl information som
nyttiga tips för föräldrar. Materialet finns tillgängligt digitalt på Hem
och Skolas webbplats.
Nykter jul för barnens skull

■■Hem och Skola medverkar i år
igen i kampanjen
En nykter jul för
barnens skull. I den
tar vi upp att också moderat alkoholintag i samband med julfester kan leda till att barn
och unga känner sig otrygga. Ett rusmedelfritt julfirande kan vara
den bästa julklappen du kan ge ditt barn.

anders
Adlercreutz
ordförande

Micaela
Romantschuk
verksamhetsledare

maarit
westerén
kommunikatör

pamela
friström
redaktör

Kansliet: Förbundet Hem och Skola i Finland rf, Nylandsgatan 17 B 27,
00120 Helsingfors.
E-post: hemochskola@hemochskola.fi.
Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter.

Gnurf

Hur engagerar ni föräldrarna i
verksamheten?
– Vi ordnar inga stora evenemang, jag tror
den tiden kanske är förbi. Själv tror jag på
webbinarier och annan verksamhet med deltagande på distans, det kommer att leva kvar
också efter coronatiden.
Varför är du själv med?
– Jag har alltid varit samhälleligt engagerad
och föreningsaktiv. När min son började högstadiet för ett år sedan hoppade jag rakt in i
föräldraföreningen som ordförande.
Hem & skola • 4/2020 •
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aktuellt

hem och skolas nya podcast
tar sig an brännande ämnen
Ifall frågor som ”Vem
övervakar skolan?” och
”Mobbning, tar det aldrig
slut?” intresserar dig ska du
ta på dig hörlurarna och
lyssna på förbundet Hem
och Skolas nya podcast,
där poddvärdarna Micaela
Romantschuk och Christian
”Kike” Bertell diskuterar
brännande frågor inom
skolvärlden tillsammans
med inbjudna gäster.
Text: Björn Udd • Foto: Karin Lindroos

Podden Vårdnadshavarens förklaring vill nyansera diskussionen om skolan.
– I skolvärlden finns det frågor som är lite tabubelagda och eldfängda och då beslöt vi oss för att lägga fingret på dem, säger
Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela
Romantschuk.
Hon hade lagt märke till många intressanta
diskussioner som fördes i privata rum, på diskussionsforum och på fester. Eftersom det var
intressanta frågor ville hon dels gräva ner sig
i ämnena djupare, men också göra diskussionerna tillgängliga för alla.
– Jag ville diskutera de här ämnena mera
systematiskt och tillsammans med människor
som har åsikter och kunskap om ämnena, säger Romantschuk.
I podden öppnar Micaela Romantschuk
upp det som just nu diskuteras i skolorna tillsammans med journalisten Christian ”Kike”
Bertell.
– Jag har jobbat med de här frågorna i fem-

ton år, så jag kommer att vara Hem och Skola-rösten i avsnitten och tar upp till exempel
föräldrarnas perspektiv, säger Romantschuk.
– Tanken är inte att vi ska komma till något absolut svar, utan det handlar om att öppna diskussioner och ta fram olika perspektiv,
säger Bertell.
De första två avsnitten av Vårdnadshavarens
förklaring handlar om mobbning och om hur
övervakning av skolorna sker.
– Det finns ingen myndighet som självmant kan utöva tillsyn i grundskolan, utan det
är självövervakning som gäller. Det är alltså
oklart vem som övervakar skolan, säger Bertell.
I avsnittet om övervakning deltar också juristen Thomas Sundell och Winellska skolans
rektor Kristiina Koli.
Når föräldrar som har ont om tid

Ett mål med den nya podden är också att nå
den nya generationen av föräldrar.
– Vi har insett att det är ett bra sätt att nå

yngre föräldrar. Speciellt föräldrar i 30-årsåldern lyssnar mycket på poddar. De har ofta
ont om tid, och en podd kan man ju lyssna
på när man går ut med hunden eller så, säger
Romantschuk.
Hon hoppas också att podden når ut till lärarstuderande, så att de ska ha ett hum om vad
vilka diskussioner som förs.
– Avsnitten lyfter upp frågor som annars inte tas upp i lärarutbildningen, så det här är ett
bra sätt att göra lärarstudenterna bekanta med
den diskussion som förs bland föräldrar.
Eftersom det är frågan om en ny podd
tar poddmakarna gärna emot ris, ros och
önskemål.
– Föräldrar får gärna ge feedback på avsnitten och förslag på teman som de önskar att
vi skulle ta upp. De kan till exempel kontakta oss per mejl eller via Facebook, säger Micaela Romantschuk.

