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Ledare

 ■ I min barndom bodde en gammal man vid namn Berghem 
bredvid oss. Han hade säkert också ett förnamn men det var 
liksom sekundärt. Han var Berghem. Han byggde vindflöjlar 
som man kunde se lite här och där i vår by. Den finaste mo-
dellen var en flöjel med en gumma och en gubbe som med 
hjälpa av vinden frenetiskt snurrade på sin slipsten. Han sålde 
också penséer, eller ”pangseär” som det stod på skylten. 

Berghem var min vän. Jag gick till honom nästan varje dag 
med min cykel. Jag kunde inte cykla än utan ledde min Jopo 
de några hundra metrarna som behövdes. Det vore att ta i att 
kalla Berghem en förebild, men uppenbarligen hade han ing-
et emot att ha en 4–5-åring hängande hos sig då och då. 

Som förälder är det ofta svårt att ha perspektiv till sitt barn 
och föräldraskapet. Gör jag rätt, gör jag fel? Hur skall jag 
tackla den här situationen? Kan mitt barn få men för livet? 

Med sitt eget barn är det svårt. Jag är säker på att Berghem 
inte funderade en sekund på vad det ena eller andra han gjor-
de kunde ha för inverkan på mig. Jag hängde där, vi kanske 
talade lite emellanåt, och jag följde med vad han gjorde. Lik-
som jag försökte lära mig av ”Karan”, snickaren som var hos 
oss ibland. Eller Jaakkola, skogshuggaren som jag ibland fick 
följa med ut i skogen med när han fällde träd. 

 ■Med lite perspektiv till föräldraskapet och barn fäster man 
sig mindre vid detaljer. 

Vi har fem barn. Med det första var vi stressade för allt. 
Med det sista snarare tvärtom. Man inser sina begränsningar 
som föräldrar men också det, att fast våra barn är baserade på 
samma recept är de alla olika. Det finns en begränsad mängd 
faktorer man kan påverka. Och det viktigaste är att hindra 
dem från att trilla ner i de djupaste dikena.

Man har fått lite perspektiv an efter. En liten del av det per-
spektiv Berghem antagligen hade. 

I skolan ansvarar de vuxna för tryggheten. Men också där 
kan det vara bra med ett lite längre perspektiv. Eller snarare: 
ett lite annorlunda perspektiv. 

Skolfarfar-verksamheten är en helt genialisk tanke. Ute i 
samhället finns det många människor som har tid. De sitter 
på en massa erfarenheter. De har sett barn växa upp, lyckas 
och misslyckas. De har kanske egna barn, kanske egna barn-
barn. 

Genom att ha dem med i skoldagen skapar man stabilitet. 
De bromsar upp vardagen och skapar kanske det där lilla lug-
net som många behöver. 

Om läraren kanske inte alltid förstår dig eller kanske har 
missförstått dig så kan skolfarfar sätta allt i perspektiv. ”Vet 
du, när jag var liten” berättar hen. ”Jag har stött på ett och an-
nat. Men det har fixat sig”. Ett prov är viktigt. Men ett miss-
lyckande är inte hela världen. 

 ■ I mitt jobb i riksdagen har jag emellanåt varit mycket tack-
sam för att vi har en stabil grundlag. Nånting som hindrar oss 
från att springa efter varje ny grej och som tvingar oss att för-
ankra allting i det som ligger underst. 

Det är kanske lite att ta i att jämföra med skolfarfar, men 
jag gör det ändå: Att ha en person som kan ge perspektiv och 
som kan avdramatisera och lugna ner vardagen, som har tid 
och ett lyssnande öra kan inte vara annat än 
bra. Berghem i grannhuset hade varit en 
utmärkt skolfarfar.

Berghem gav perspektiv

Ledare

Om läraren kanske inte alltid förstår dig eller  
kanske har missförstått dig så kan skolfarfar  
sätta allt i perspektiv.”

Anders Adlercreutz
ordförande för Hem och Skola
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I det här numret

Kan jag  
så kan du

 ■Egentligen ville jag inte vara klass-
pappa. Jag skulle delta så lite som 
möjligt i skolans aktiviteter. Bara gå 
på obligatoriska föräldramöten och 
sitta tyst längst bak i klassen. 

Det blev lite annorlunda. 
Jag var ändå ny i min roll som 

klasspappa och ny som vuxen i skolan 
– faktiskt samma skola jag själv gått i 
för typ hundra år sedan.

Aha-upplevelsen sjönk in en dag 
då jag stod i snödrivan i Johannespar-
ken i Helsingfors och snörade knat-
tarnas skridskor. Jag var frivilligt flera 
gånger ute i kylan för att knyta och ta 
av skridskor och det var hur skoj som 
helst. Mängden uppskattande fniss, 
raka tack och nöjda miner kändes bra.

Och jag tror också att egna junio-
ren godkände min närvaro. 

Förstås, alla behöver inte gå ut och 
frysa. Eller vara klasspappor och klass-
mammor. Föräldrar, vårdnadshava-
re och andra nära och kära kan hjälpa 
och bidra på många olika sätt.

I den här tidningen skriver Tua 
Ranninen, före detta redaktör för 
Hem och skola, om livet som klass-
mormor. Coronaåret bara fortsätter 
och det gör allt lite mera krävande för 
alla. Tua som började som skolsenior 
2015 har inga avsikter att sluta.

Också av andra artiklar i tidningen 
framkommer hur viktigt det är att bry 
sig om vad man än gör. Det vet lärare, 
elever och föräldrar. Varje år kommer 
nya och de behöver stöd. 

Tommy pohjola
Har du tips på uppslag? Redaktionen nås 
bäst på mejlen redaktor@hemochskola.fi

Innehåll
I skolan med ingen särskild uppgift 4
Läs om Tua Ranninens sex år som skolmormor . 
Hon berömmer stämningen och lärarna i 
dagens  skola och säger att det bästa är när en 
elev kommer fram och säger att hen saknat en.

Allt yngre drabbas av ätstörningar 8
Anorexi, bulimi och hetsätning bottnar oftast 
i osäkerhet, oro och utseendefixering. ”När 
någon  i familjen insjuknar i en ätstörning sätts 
hela familjedynamiken i gungning”, skriver en 
ung människa som insjuknat och tillfrisknat.

Krisen blev en digital knuff 16
Under coronaåret har många projekt och 
förnyelser  i skolan skjutits fram. Digitaliseringen 
har blottat ojämlikheter mellan kommunernna, 
säger forskaren Linda Mannila.

Elevvården behöver fixas 20
Skolor utan psykologer skapar problem och är 
dessutom mot lagen, skriver Dan Lolax.

Vi borde prata mera 22
Som att skrika i en trasig telefon? Så kanske 
just du känner ibland. Petra Högnäs och Linda  
Björkgård (bilden) jobbar på att ta fram ramar-
na för projektet Varje förälder, vars syfte är att 
öka kvaliteten i föräldrakontakten. 

Bra som kan kan bli ännu bättre 24
Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela  
Romantschuk minns sin egen lärartid och 
kommer  med ett djärvt förslag som skulle bättra 
samarbetet mellan lärare, elever och föräldrar.

Det lönar sig alltid att läsa mera 28
Läsambassadörerna Amanda Audas-Kauss 
och Henrika Andersson tipsar om sju böcker  
för barn och unga i alla åldrar. Till exempel 
Mumindalens  alfabet passar också vuxna.

Mattips 30
Frukt- och bärsallad med kvargtopping och 
smarriga scones står på menyn.

Festtal och program räcker inte 32
Vad har hänt? Vem påverkas av mobbningen  
och trakasserierna och hur? När allt detta är 
klart kan man börja komma överens om lös-
ningar, säger Heikki Turkka vid Stationens barn
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”Jag 
ser 
små 
under 
ske”

Journalisten och Hem och skola-tidningens tidigare redaktör Tua  
Ranninen skrev om skolseniorer på hösten för sex år sedan. Då hade hon 
själv precis gått med i verksamheten. Vad hände sedan? Läs Tuas egen  
rapport.
Text: Tua Ranninen, Foto: Karl Vilhjálmsson

aktuellt
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Det sker små underverk i skolan hela tiden. 
De är så små att man inte alltid får syn på dem 
på nära håll, men när man, som jag, är skol-
mormor och stiger in i skolvardagen en gång 
i veckan och dessutom litet utifrån, märker 
man dem.

Det här är mitt sjätte år som skolmormor i 
Österby skola i Ekenäs. 

De som då började i ettan och var rara, stor-
ögda och nyfikna har nu blivit coola, fortfa-
rande rara, pre-teens, som i höst flyttar till 
högstadiet.

Så mycket de lärt sig, så mycket de vuxit, så 
stark klassanda de skapat och så väl de samar-
betar. Hela den här processen har jag fått va-
ra med om och varje höst dessutom sett nya 
små ettor stiga in i skolvärlden, lite spända in-
för det nya och mycket spontana och nyfikna.

Extra händer behövs
I synnerhet i de lägre klasserna har läraren fullt 
sjå med att lära eleverna både de enkla sakerna 
som att hållas på sin plats, inte prata i mun på 
varandra, markera och ta fram rätt bok och att 

lära dem läsa, skriva och räkna. Inte minst då 
är varje par extra händer bra att ha till hands.

Som skolmormor har jag ingen särskild 
uppgift eller roll, utan anpassar mig till vad si-
tuationen kräver. I vissa skolor har medfostra-
ren ett särskilt schema, men jag brukar hop-
pa in i olika klasser beroende på var jag kan 
behövas.

läs mer på nästa sida »



6 • HEM & SKOLA •2/2021 

Ibland sitter jag ute i korridoren och för-
hör läsläxan. Visst kan det bli lite enformigt 
att höra samma kapitel tio gånger, men det är 
fascinerande att se hur olika väl barnen läser 
och att märka att de går framåt. Ibland är jag 
med i klassen och får läsa ur högläsningsbo-
ken eller hjälpa med räkneuppgifterna. Och 
pojken som är speciellt orolig brukar be mig 
massera hans axlar. Då har han lättare att kon-
centrera sig.

Jag har svårt att få tråden på nålen, men det 

händer att jag är med på handarbetstimmar-
na. För barnen är det roligt att märka att de är 
bättre på pyssel än jag!

Varje klass har sin egen dynamik. Jämfört 
med när jag själv gick i skola för hundra år se-
dan och jag var livrädd för den auktoritära lära-
ren (hur mycket lär man sig när man är rädd?) 
är det nu en helt annan stämning. Det är en 
öppen, vänlig atmosfär. Eleverna är spontana 
och lärarna bemöter dem som de individer de 
är. Visst finns det ofta en oro med elever som 

är överaktiva eller inte är mogna för skolan och 
man märker att de elever som spelar mycket 
spel på skärmen har svårt att koncentrera sig.

Simhall och skosnören
Dagens lärare är värda sin vikt i guld. Vilket 
krävande och viktigt yrke de har att lära, upp-
muntra och sporra sina elever. Ett förfluget ord 
eller en uppmuntran kommer för alltid att fin-
nas med i elevernas bagage.

Som skolmormor är jag med i simhallen, i 



HEM & SKOLA • 2/2021 • 7 

seniorer 
behövs  
i skolorna
Det finns omkring 250 
frivilliga seniorer i skolor 
runt om i Svenskfinland. 
Många har varit med länge.
Det finns hela tiden behov av nya skol-
mormödrar och skolfarfäder. Man kan va-
ra med i verksamheten både på dagis, i sko-
lan och eftis. Nästa år är det 20 år sedan 
verksamheten sparkade i gång.

Den som är intresserad kan antingen 
själv ta kontakt med en skola och kom-
ma överens eller också kontakta Folkhäl-
san som koordinerar verksamheten och 
hjälper till med att hitta en lämplig skola.

Folkhälsan har utarbetat en handbok för 
de frivilliga seniorerna och ordnar också 
introduktionskurser där man berättar vad 
uppdraget går ut på.

Varje vår och höst ordnar Folkhälsan 
också inspirationsdagar och regionala 
träffar, där seniorer kan träffas och utby-
ta erfarenheter.

Ger av sin tid och sig själv
Det krävs ingenting särskilt av den som går 
med i verksamheten. Tanken är att man 
ger av sin tid och sig själv. Om man är sär-
skilt duktig på något kan det hända att 
skolan kan ha nytta av det.

För eleverna är det en trygghet att det 
finns vuxna i skolan. Många av dem har 
ingen nära kontakt med sina mor- och el-
ler farföräldrar, till exempel för att de bor 
på annan ort. En vuxen som har tid att 
lyssna är guld värd. Barn behöver bli sed-
da och hörda.

Man bör förstå sin roll. Det är lärarna 
som har det pedagogiska ansvaret i klassen.

Skolmormor och skolfarfar har tyst-
nadsplikt och straffregistret kollas. 

Det uppstår väldigt sällan problem, men 
det är viktigt att ha en rak kommunikation.

Man förbinder sig inte vid någonting 
och kan vara borta till exempel på resa, 
men då skall man meddela om det i skolan. 
Man kan också sluta när man vill.

I handboken finns blanketter, för att gö-
ra upp ett avtal mellan skolan och senioren.

Förbundet Hem och Skola och Svens-
ka pensionärsförbundet är med i verk-
samheten. Kontaktperson är Sophie Ro-
mantschuk på Folkhälsan, telefon 044–
788 36 73.
Läs mera på: Folkhälsan/senioreriskolan.

skidspåret, hjälper till att knyta skosnören på 
skridskorna och på rasterna att veva hopprep, 
leka ”nata” eller övervaka repställningen. När 
jag märker att någon är lite ensam brukar jag 
gå fram och prata med hen. Det finns också 
elever som gärna kommer och pratar med mig 
om det är något som de funderar på.

Det känns fint att ha ett sammanhang, att 
vara en del av gemenskapen i skolan och att 
känna sig välkommen både i lärarrummet och 
bland eleverna.

Visst är det härligt att få ett julkort och en 
karamell av en elev som säger att hen tycker 
om mig och att få kramar och spontana frågor 
som: Var har du varit? Jag har längtat efter dig!

Att komma hem efter en dag i skolan är 
skönt. Det känns att man gjort nånting och 
lite trött blir man av allt ljud i skolan.

Barnbarn sägs vara livets efterrätt. Tänk vil-
ken portion jag har som har över hundra av 
dem!
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tema

Ätstörningar kryper ner i åldrarna och de drabbar 
flickor och pojkar. Också familjen lider. På de följande 
sidorna svarar en forskare, en sjukvårdare och en som 
insjuknat på frågor om varför och vilken hjälp som 
finns att få.
Illustration: Hanna Siira

Vad göra när 
maten blir
ett problem?
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läs mera»
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Föräldern får 
vara jobbig

När är det skäl att reagera på missade måltider, 
förändrat beteende och godisstrejk?

– Ätstörningar utvecklas på ett sätt så att de 
först inte är ett problem, utan ett verktyg för 
att hantera ett annat problem. Det är vanligt 
att man tänker att om jag går ner ett kilo i vikt 
så händer det ena eller det andra. Ätstörning-
en blir en lösning på illamåendet, man bör-
jar bygga in en betydelse i utseendet. Såda-
na tankegångar är upplagda för problem, sä-
ger Rasmus Isomaa, universitetsforskare och 
docent i utvecklingspsykologi vid Åbo Aka-
demi och verksamhetsledare vid Fredrikakli-
niken i Jakobstad.  

Fredrikakliniken ansvarar för ätstörnings-
vården i Jakobstad med omnejd, men hit kom-
mer även klienter från andra delar av landet. 
En del är vuxna, vissa är fortfarande barn. Van-
ligast är det att insjukna i anorexi i åldern 13–
19 år, bulimi 16–25 år medan hetsätning van-
ligen drabbar personer i vuxen ålder. Gemen-
samt för dem alla är att problemen ofta bottnar 
i osäkerhet, oro och utseendefixering, patien-
terna upplever ofta att endast genom att kon-
trollera sin kropp kan de bli accepterade. 

Utifrån ser man inte de här tankarna, det är 
först då förändringarna i ätandet kommer in 
som beteendet blir synligt. Därför är det vik-
tigt att som förälder ge akt på hur barnet pratar 

kring mat och om hen kanske börjar undvika 
vissa matsituationer eller näringsämnen. Förr 
talade man mycket om att undvika fett, i dag 
handlar det främst om kolhydrater och socker. 
Det kanske börjar med småsaker som att det 
inte längre smakar med pasta och bröd, bar-
net kanske inleder en godisstrejk. 

– Det är en viss oskyldighet i godisstrejkan-
det, men som förälder får man också ifråga-
sätta. Vad är motivet? Märker man att något 
börjar verka skumt får man som vuxen ganska 
snabbt gå in och reagera, ta ansvar. Barn behö-
ver alltid ett ordentligt energiintag. De ska or-
ka med så många saker: skola, hobbyer, kom-
pisar och så vidare. Ett barn som inte lider av 
överviktsproblem ska inte gå ner i vikt, säger 
Isomaa och fortsätter:

– Barn med viktproblem ska inte banta och 
fokusera på viktnedgång utan stödet ska syf-
ta till långsiktigt hållbara förändringar, alltså 
god måltidsrytm och aktiv, lustfylld vardag. 

Också pojkar drabbas
En annan problematik är det stora mörkerta-
let kring pojkars ätstörningar. I dag finns ett 
allt tydligare fokus på mäns kroppar än tidi-
gare och statistik visar att ungefär 20 procent 
av personer med ätstörningar är män. Ändå 
är det något som gör att pojkar inte får hjälp.

tema

Att barn bryr sig om hur de ser ut är ingenting konstigt, men som förälder 
gäller det ändå att ha känselspröten ute när det kommer till barnets  
förhållande till mat och den egna kroppen.
Text och foto: Catrin Sandvik 

Barn behöver ett or-
dentligt energiintag. 
De ska orka med så 
många saker: skola, 
hobbyer och kompisar.

”
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– Kanske är det så att man inte känner igen 
pojkar i beskrivningen av en ätstörning, men 
måste en ätstörning se lika ut hos alla? Mås-
te en ätstörning alltid innebära en strävan ef-
ter en slank kropp, eller kan det handla om att 
man försöker bygga exempelvis en muskulös 
kropp med en så låg fettprocent som möjligt? 
Det här är frågor som gör att vi behöver bred-
da sättet vi ser på ätstörningar. 

Isomaa menar att den stora förändring som 
skett under de senaste tio åren är den enorma 
mängden bilder vi exponeras för. Vi ser bilder 
på andra, vi delar bilder på oss själva. Vi vet in-
te huruvida barn blivit mera utseendefixerade, 
men vi vet att de har mer möjligheter att expo-
neras och att exponera sig.

– Barn har alltid brytt sig om sitt utseen-
de. Skillnaden är att avstånden krympt. I dag 
kan du följa vem som helst på sociala medier 
som en kompis, kändisar kommunicerar di-
rekt till sina följare och uttrycker sina åsikter 
helt ofiltrerat.  

Som konkret åtgärd föreslår Rasmus Isomaa 
att man som förälder diskuterar med sina barn 
hurdana konton det är okej att följa. Genom 
sådana diskussioner får man också en möjlig-
het att vara med och kolla vad som sker på de 
plattformar där barnet vistas. 

Man får vara den besvärliga föräldern, man 

får vara föräldern som går in och kollar. 
– Tänk att man heller inte släpper iväg sitt 

barn till vilka ställen som helst i verkliga li-
vet, så varför skulle man inte ta sitt ansvar och 
begränsa var barnet rör sig på sociala medier. 
Märker man att något är konstigt är det vik-
tigt att man reagerar. 

Behandling har effekt
På Fredrikakliniken finns en dagavdelning och 
en poliklinik. De flesta klienterna får vård på 
polikliniken där man gör ungefär ett besök per 
vecka kombinerat med rådgivning och hand-
ledning för föräldrarna. 

– En utmaning med barn som insjuknar är 
att de kanske inte hunnit utveckla ett abstrakt 
tänkande och därför har svårt att distansera sig 
från sina tankar. Vissa är i väldigt dåligt skick 
när de kommer in och kan behöva en vårdpe-
riod på sjukhusavdelning. När ätandet kom-
mer igång igen börjar man se att kroppen åter-
hämtar sig. Då kommer också normalt mera 
ångest in i bilden och den stora utmaningen 
är att få patienten att fortsätta äta då vi inte 
finns med. De flesta har viljan men är livräd-
da för att gå upp i vikt och förlora kontrollen 
över ätandet, men allra flesta börjar må bättre. 
Behandling har effekt, säger Rasmus Isomaa. 

Då coronapandemin slog till kunde Rasmus Isomaa på Fredrikakliniken i Jakobstad observera ett ökat antal nya patienter. Ökningen kan ha att 
göra med den stress man upplever i en otrygg situation, säger han, men också på att problemen blev mera synliga då de gemensamma mål
tidssituationerna med familjen blev flera för barn som bor hemma.

fakta
Den internationella undersökning-
en Children’s World Report som 
kartlägger hur barn i 35 olika län-
der mår visar att bara hälften 
av de finländska åttaår-
ingarna var helt nöjda med sitt 
utseende.
Undersökningen visar också att 
största delen av alla finländska 
8–12-åringar är nöjda med li-
vet, men en del oroar sig för fa-
miljens ekonomi. Tre procent av 
barnen får inte äta sig mätta dag-
ligen. 
90 procent av de finländska bar-
nen kände sig mycket trygga. I sko-
lan däremot kände sig bara drygt 
60 procent trygga. Många barn 
känner sig trötta såväl fysiskt 
som psykiskt. 
Sett till det materiella har finländska 
barn det bra. Nästan alla har till-
gång till mobiltelefon och internet, 
samtidigt ser man en ökning av 
mobbning online.
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många söker vård 
onödigt sent

En ätstörning börjar 
oftast med långsamma 
förändringar. Det kan 
ändå vara svårt att lägga 
märke till dem och det 
kan kännas pinsamt för 
anhöriga att öppna en 
diskussion om saken. 
En hjälp kan vara  
Livslust-projektets  
rådgivningstelefon eller 
mottagning, där sjuk-
skötare svarar på frågor 
kring ämnet.
Text: Björn Udd, Foto: Tommy Pohjola

tema
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Livslust-projektet startade då den svensksprå-
kiga ätstörningsvården kördes ner. 2012 in-
ledde Stiftelsen Brita Maria Renlunds Min-
ne ett samarbete med Ätstöringscentum för 
att förebygga och vårda ätstörningsrelaterade 
problem. 2017 fick samarbetet namnet Livs-
lust-projektet.

Projektet består dels av förebyggande arbete, 
dels av mottagningar och en rådgivningstele-
fon. Det förebyggande arbetet är föreläsningar 
i till exempel skolor om kroppsbild och ideal.

– Det är något som berör alla, speciellt på 
grund av de fysiska förändringarna i puberte-

ten. Vi talar också om kroppsbilden på sociala 
medier och hur mycket de bilderna redigerats, 
säger sjukskötare Ira Zetterborg.

Föreläsningarna ska ge åhörarna verktyg att 
bearbeta sin egen kroppsbild. För dem som har 
mera frågor och funderingar kring sin kropps-
bild finns rådgivningstelefonen. Till den kan 
också anhöriga ringa.

– Oftast ringer föräldrar som är oroliga över 
sina barn, men också ungdomar och skolper-
sonal tar kontakt, säger Ira Zetterborg.

läs mer på nästa sida »

I bästa fall räcker  
de fem första besöken 
för att vända utveck-
lingen.

”

Sjukvårdarna 
Ira Zetterborg 
och Julia Back
man arbetar 
vid Ätstörnings
centrum som 
finns i Malm i 
Helsingfors.
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tema

På basis av samtalet kan Livslustprojektet 
erbjuda en kostnadsfri kartläggning för ung-
domarna. Till kartläggningen hör fem besök 
där man får träffa en sjukskötare, näringstera-
peut eller psykolog. Besöken kan göras på kli-
niken i Malm i Helsingfors eller per videolänk.

– Under kartläggningen kan vi redan be-
arbeta förhållningen till kroppen och ätande, 
och sedan rekommendera fortsatt vård om det 
behövs, säger Ira Zetterborg.

Det som fungerar allra bäst är när besökarna 
kommer i ett tillräckligt tidigt skede.

– Om det är frågan om begynnande ätstör-
ningssyndrom räcker i bästa fall de fem be-
söken för att vända utvecklingen, säger Ira 
Zetterborg.

Man ska söka hjälp om man märker att tan-
kar om mat, kroppen och träning börjar ta 
över i livet. Föräldrar och lärare ska vara upp-
märksamma på förändrat beteende när det 
kommer till ätande.

– Olika tecken kan vara att man börjar 
undvika måltider eller äter på sitt rum, säger 
Zetterborg.

Andra tecken kan vara hastiga viktföränd-

ringar, att man talar väldigt mycket om sin vikt 
eller att man plötsligt intresserar sig för att la-
ga mat eller baka, men kanske inte äter själv.

Mest flickor
Besökarna är oftast flickor i åldern 14–20, men 
de yngsta är i lågstadieålder. När det kommer 
till pojkar är ätstörningar inte lika vanliga som 
hos flickor, men inte heller ovanliga.

– Mörkertalet för pojkar och män är stort. 
Man antar att 10–25 procent av fallen är poj-
kar. Hos oss är ändå bara 5 procent av besö-
karna pojkar, säger Ira Zetterborg.

Hon säger att ett problem är att besökar-
na kommer i ett onödigt sent skede. Trots att 
det kan vara svårt önskar Ira Zetterborg att de 
närstående vågar ta tag i saken om de miss-
tänker något.

– Man gör inte situationen sämre genom 
att ställa frågor eller uttrycka oro. Jag förstår 
att man är försiktig, men om förhållandet till 
mat har blivit förvrängt är man så djupt inne 
i de tankarna att man inte vet vad som är nor-
malt. Då är det viktigt att någon noterar situ-
ationen, säger hon.

Fakta
Livslust-projektet finansieras av 
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 
för att det ska finnas vård på svenska 
av ätstörningar.
Målgruppen är barn, ungdomar och 
unga vuxna – upp till 25 åringar får 
fem kostnadsfria besök.
År 2019 gjordes 100 besök – 
besökarna  får träffa sjukskötare, 
näringsterapeut  och/eller psykolog. 
Sjukskötarna på Livslustprojektet hål-
ler också förebyggande före-
läsningar – de kan beställas kost-
nadsfritt. 

 Ira Zetterborg uppskattar att mörkertalet för pojkar och män är högt. – Bara fem procent av besökarna hos oss är pojkar, säger hon. 
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Våga lita på din omgivning
”

Kom ihåg att ett bakslag inte är ett misslyckande,  
utan en prövning som tids nog gör dig starkare.

Kolumn

 ■ Jag trodde nog aldrig att jag skulle hamna där, och ändå var 
det precis där jag hamnade. Ja, jag skriver hamnade, för det 
var aldrig min mening att det skulle bli så. Att bli sjuk i ano-
rexi är inget man eftersträvar eller önskar sig, men så plöts-
ligt blir allt, som bara skulle vara ”lite mera si och lite mind-
re så”, alldeles jättefel. Utan att jag kunde stoppa det, och 
utan  att jag först ens kunde medge det, hade anorexin tagit 
mig i ett hårt grepp och gjorde allt i sin makt för att ta kon-
troll över mitt liv. Det som är så lömskt är att jag själv, under 
en lång tid, trodde att det var jag som hade kontroll över mitt 
liv. Men med tiden visade det sig att det bara var en falsk fö-
reställning av tillvaron. Det facto hade jag mindre kontroll än 
jag någonsin tidigare haft. 

När någon i familjen insjuknar i en ätstörning sätts hela fa-
miljedynamiken i gungning. Trots att det bara är en familje-
medlem som får det fysiologiska utslaget, kan man säga att 
hela familjen på ett sätt lever med en sjukdom. Någonting går 
sönder och de stunder som tidigare fört familjen samman för-
vandlas till stunder som var och en, av olika anledningar, fasar 
för. Plötsligt var det inte bara vi fyra som satt vi middagsbor-
det, utan med oss satt en objuden gäst som tagit sig rätten att 
förpesta tillvaron för oss alla. 

När man talar om Anorexia nervosa tror jag att det är vik-
tigt att komma ihåg att var och en har sin egen historia. Där-
för vill jag också poängtera att detta är sådant som präglat 
min historia, men som i bästa fall kan ge lite tröst eller stöd åt 
dem går igenom liknande. För det är nog känslan av ensam-
het och uppgivenhet som jag tror att många familjer käm-
par med utöver allt det andra som tär på familjesammanhåll-
ningen.

För mig var det en chock när jag insåg att mammas ”hot” 
om att jag kommer bli intagen på sjukhus om jag inte börjar 
äta inte bara var tomma ord. Jag kunde inte förstå hur mina 
egna föräldrar kunde göra så mot mig. Det kändes som värl-
dens svek. Så här i efterhand förstår jag varför jag blev intagen 
och jag vet också att det var det enda rätta. Jag kommer ihåg 
hur jag skrek, grät, bönade och bad om att få stanna hemma 
om jag bara lovade att börja äta igen. Men det var för sent. I 

ärlighetens namn trodde jag nog inte ens själv på det jag sa, 
hur djupt jag än önskade att jag den här gången skulle kunna 
hålla mitt löfte. För tyvärr är det så att när sjukdomen fått ett 
tillräckligt starkt grepp om dig, är det väldigt svårt, om inte 
rentav omöjligt, att vända utan professionell hjälp. Vi ska ab-
solut inte underskatta viljans styrka i läkningsprocessen, men 
även om den har en avgörande roll, är den inte stark nog att 
ensam överrösta de röster som spökar i en undernärd männis-
kohjärna. Det är därför som det finns hjälp att få. Ingen ska 
behöva bära lasset ensam, det finns en utväg om man bara or-
kar kämpa också när det känns som allra svårast. 

 ■Till dig som lever med en ätstörning vill jag säga att du för-
tjänar att ge dig själv en ärlig chans. Våga lita på att männis-
korna i din omgivning vill dig väl, låt dem hjälpa dig. Hur 
svårt och skrämmande det än känns, så är det värt att fortsät-
ta kämpa. Ibland blir det två steg framåt och ett steg tillbaka, 
men kom ihåg att ett bakslag inte är ett misslyckande, utan en 
prövning som tids nog gör dig starkare.  

Till alla föräldrar och andra närstående vill jag säga att det 
tyvärr inte finns några ”quick fixes”. Det tar tid att utveck-
la en ätstörning och desto längre att bli frisk, men ju förr man 
tar itu med den, desto bättre är utgångsläget för tillfrisknings-
processen. Som förälder har man en väldigt otacksam roll när 
ens barn insjuknar, men jag vågar påstå att det är värt att ta 
sin roll på allvar. Att leva i förnekelse leder sällan till något 
gott. 

När jag sedan insett och accepterat att jag var sjuk i anorexi, 
trodde jag att jag aldrig skulle bli frisk igen. Också den gång-
en hade jag fel. Ändå finns det spår i mig som jag tror aldrig 
kommer att suddas ut helt och hållet. Och kanske är det pre-
cis det som behövs för att påminna mig om var jag inte vill 
hamna igen. Jag vet att min sjukdom på många sätt har präg-
lat mig, men jag kommer aldrig låta den definiera mig.

En som insjuknade
Ämnet är känsligt och därför tillåter redaktionen  
användningen av pseudonym.
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– Digitaliseringen handlar inte så mycket om 
själva teknikutvecklingen utan mer om sam-
hällsutveckling. Och digital kompetens är den 
allmänbildning vi behöver för att kunna leva i 
det digitaliserade samhället.

Linda Mannila, forskare i informationstek-
nologi vid Åbo Akademi och Linköpings uni-
versitet i Sverige färdigställde nyligen en utred-

ning om digitaliseringen i den finlandssvens-
ka skolan. Utredningen beställdes av Svenska 
kulturfonden med målsättningen att få en in-
blick i det digitaliserade klassrummet och visa 
vad digital kompetens kan innebära i skolan.

– Jag brukar likna det med att vi alla har fått 
lära oss fysik, kemi, historia och matte i sko-
lan och har fått en viss förståelse för hur den 

fysiska världen fungerar. Vi går inte ut på isen 
om temperaturen har legat på plus flera dagar. 

– Samma slags allmänbildning behöver vi 
för hur vi orienterar oss i den digitala världen.

Brett område, svårt att göra allt
Rapporten visar att många lärare är positivt in-
ställda till arbetet med digital kompetens och 
att många jobbar målmedvetet med många 
delområden.

Samtidigt är digital kompetens ett brett om-
råde och det kan vara svårt att täcka allt. Un-
dervisnings- och kulturministeriets nypubli-
cerade kunskapsbeskrivning av digital kom-
petens i skolan omfattar hela elva teman från 
grundläggande tekniska färdigheter, trygga 
arbetssätt, informationshantering och under-
sökande arbete till interaktion och delaktig-
het. Syftet med ministeriets program är sam-
tidigt att erbjuda skolorna ett mer detaljerat 
och konkret material som stöd i arbetet med 
digital kompetens.

– Många lärare upplever att de inte har rik-

aktuellt

Diskussionen om digitalisering fokuserade 
tidigare  på tekniken och inte på vad tekniken 
möjliggör. Att köpa datorer, program och system 
är att datorisera. Att digitalisera är att dra nytta 
av tekniken för att göra saker på nya sätt eller 
göra sådant som tidigare inte varit möjligt.
Text: Pamela Friström, foto: sören Jonsson/SPT

Alla behöver 

digital 
kompetens
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tigt koll på om de gör tillräckligt eller gör rätt 
saker. Ser man till Svenskfinland uppger lä-
rarna att de jobbar minst med multimedie-
produktion, programmering och frågor kring 
hur digitaliseringen påverkar samhället, säger 
Mannila.

Ett problem är att många skolor saknar tyd-
lig ansvarsfördelning och kompetensutveck-
ling som driver den digitala utvecklingen. I 
stället faller ansvaret ofta på en eller några eld-
själar, vilket visserligen kan fungera periodvis 
men inte är en hållbar lösning. 

– För att ge alla elever likvärdiga möjligheter 
att lära sig om alla delområden behöver många 
skolor och kommuner mer stöd och resurser.

Krisen blev en digital knuff
Medan Linda Mannila var mitt uppe i utred-
ningsarbetet kom den första coronavåren och 
skolorna övergick till distansarbete på bara 
några dagars varsel. Digitaliseringen blev med 
ens högaktuell när lärarna blev tvungna att 
snabbt övergå till olika tekniska och virtuel-

la pedagogiska lösningar för att hålla skolvar-
dagen rullande.

– Pandemin har varit jättejobbig men den 
har också gett många en digital knuff. Jag tror 
många lärare fick upp ögonen för möjlighe-
terna och fann en större självtillit i det digita-
la. Många lärare har också berättat att de hit-
tat nya verktyg och arbetssätt som de tagit med 
i närundervisningen.

Coronapandemin synliggjorde samtidigt 
ojämlikheter mellan kommunerna.

– De skolor som aktivt jobbade med de här 
frågorna hade åtminstone infrastrukturen och 
de praktiska förutsättningarna distansunder-
visningen krävde. Andra hade inte samma 
möjligheter att dela ut verktyg och lärarna var 
inte heller lika insatta i hur man arbetar i en 
lärplattform.

– Insikten att det här måste fixas är också en 
slags digital knuff kommunerna konfrontera-
des med, säger Mannila.

– I framtidens skola är det naturligt att va-
riera arbetssätten, också de digitala. Ibland an-

vänder vi papper och penna för att anteckna, 
ibland kanske vi gör en digital simulering av ett 
fysiskt experiment. Ibland är vi källkritiska till 
texter i tidningen, ibland till material på nätet. 
Ibland bygger vi en fågelholk, ibland skapar vi 
ett interaktivt konstverk. Ibland diskuterar vi 
med klasskompisen som sitter bredvid, ibland 
med en grupp elever i grannkommunen eller 
i ett annat land.

– Framför allt hoppas jag att vi i framti-
den inte längre behöver motivera varför di-
gital kompetens behövs, utan se det som en 
grundläggande och självklar rättighet för alla.

Mannila framhåller att det här att vi om-
nämner någonting som ”digitalt” är någon-
ting vuxna behöver som har sett en värld utan 
internet, och som vill relatera i termer av fö-
re och efter. Det är kanske ett lite gammaldags 
och svartvitt synsätt. 

– Dagens barn och unga ser ingen sådan 
skillnad. Det digitala är en del av deras liv, fost-
ran och bildning, och den inställningen ska vi 
vuxna ta till oss av. 

fakta
Det här hjälper skolorna att  
lyckas i digitaliseringen
– ändamålsenlig och tillräcklig utrust-
ning
– stöd från både kollegorna och led-
ningen
– en dela-kultur
– en våga-pröva-attityd
– en gemensam vision och plan
– pedagogiska sätt att arbeta med di-
gital kompetens
Källa: Digital kompetens i Svenskfinland

Digital kompetens är
– grundläggande tekniska färdigheter
– verksamhet i olika miljöer
– produktion
– trygga arbetssätt
– ansvarsfulla arbetssätt
– ergonomi
– informationshantering
– undersökande arbete
– kreativt arbete
– gemenskap
– delaktighet
Läs mer om varje delområde på 
adressen: uudetlukutaidot.fi/sv
Källa: Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet/
Undervisningsministeriet

Skärmtid är ett förlegat begrepp. Vår digi
tala verklighet kräver förhållningssätt som 
är mer nyanserade, menar forskaren Linda 
Mannila.

Profil
Namn: Linda Mannila
Jobbar som: Forskare, författare, 
entreprenör.
Ålder: 42 år.
Bor: I Pargas.
På fritiden: Promenerar och spring-
er i skogen, tränar styrka och tae-
kwondo, älskar escape rooms, musik 
och att lära mig nya saker. 
Aktuell med: Rapporten ”Digital 
kompetens i Svenskfinland – nuläges-
analys och goda modeller”.
Vill göra när pandemin är 
över: Resa – till Stockholm där jag 
annars brukar vara var och varannan 
vecka och sen gärna nånstans där det 
är varmt.

Alla behöver 

digital 
kompetens



18 • HEM & SKOLA •2/2021 

Första heltäckande studien
 ■Enligt undersökningen Den svenskspråkiga utbild-

ningen i Finland: särdrag, utmaningar, utvecklingsbehov 
och förslag till åtgärder bildar modersmålet och under-
visningsspråket grunden för den svenskspråkiga utbild-
ningen. 

– Det är viktigt att den svenskspråkiga utbildningsvä-
gen granskas som en egen helhet och att man även beak-
tar regionala särdrag, säger utredaren Gun Oker-Blom. 

En av den svenskspråkiga utbildningsvägens uppgifter 
är att säkra den språkliga utvecklingen hos svenskspråki-
ga, hos tvåspråkiga personer samt hos flerspråkiga barn 
och unga under hela utbildningsvägen. God språkfär-
dighet ger beredskap för studier och för arbetslivet. 

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko 
(bilden) säger att det är viktigt med data och forsknings-
resultat om svenskspråkig utbildning ”för att vi ska kun-
na prognostisera och fatta beslut om utbildningsvägen”.

Spelet som ger läsflyt 
 ■Utvecklandet av dataspelet Spel-Ett Läsflyt fortsätter. 

Tanken med spelet är att hjälpa barn bli bättre på att lä-
sa.

– Speciallärare runt om Svenskfinland har varit otro-
ligt intresserade av att prova spelet tillsammans med si-
na elever. Just har vi 41 speciallärare i 31 skolor som 
deltar med 278 elever i åk 2 och 3 från Mariehamn i 
sydväst, Uleåborg längst norrut och Borgå i öster, sä-
ger projektforskare Nea Kronberg vid Niilo Mäki In-
stitutet.

Spel-Ett är egentligen en finsk uppfinning (”Ekape-
li”) som bygger på forskning vid bland andra Jyväsky-
lä universitet och som spridits världen runt under nam-
net Graphogame. 

Det svenskspråkiga projektet finansieras av Svenska 
Folkskolans vänner, Svenska Kulturfonden och Stiftel-
sen Brita Maria Renlunds minne.

✏ PLOC KAT

På skalan 4–10 får lärarna vitsordet 9,03 på frågan hur 
mycket man uppskattar lärarnas arbete. Finländarna skriver 
under att läraryrket är viktigt för hela samhället, att jobbet 
är ansvarsfullt och krävande.
Tidningen Läraren skriver om Taloustutkimus kartläggning som visar att läkare, lärare och sjukskötare  
är de viktigaste yrkena med tanke på Finlands framtid. Kartläggningen visar att det är kvinnor, 
åldersgruppen 25–34 åringar, studerande och barnfamiljer som uppger att de uppskattar läraryrket. ”



Vem övervakar skolan?
 ■ I Finland saknas en särskild tillsynsmyndighet som 

systematiskt övervakar och inspekterar grundskolans 
verksamhet, noterar professor Niina Mäntylä i gäst-
bloggen på Hem och Skolas webbplats.

– I Finland är det kommunerna som själva överva-
kar sin egen verksamhet till exempel med hjälp av pla-
nen för användning av disciplinära åtgärder och fostran-
de samtal. 

I vissa kommuner genomförs elevernas rättighe-
ter som de ska, och missförhållanden åtgärdas. I andra 
kommuner är situationen sämre. Avsaknaden av tillsyn 
och inspektion drabbar i synnerhet utsatta barn som har 
särskilda behov. De blir utan service som de har rätt till. 
Det är också möjligt att skolorna vidmakthåller förfa-
randen som inte fungerar, till exempel i fråga om mobb-
ning, då ingen myndighetsinstans övervakar skolorna 
och ålägger dem att ändra på dessa, enligt Mäntylä.

No show oroar rektorer
 ■Coronan har varit tung för alla. I Hem och Skola 

1/2021 berättade vi hur elever och lärare mår och kla-
rat pandemin. Nu slår rektorerna larm. Enligt en enkät 
som gjorts bland Finlands rektorer säger fyra av fem att 
distansundervisningen försvårat inlärningen.

151 rektorer i hela landet deltog i enkäten som gjorts 
av föreningen Finlands rektorer och MTV3:s nyheter. 

Fyra av fem svarande uppskattar att kunskapen inte 
fastnar på samma sätt framför datorn hemma som i sko-
lans klassrum. Det är lite si och så med motivationen 
och tanken flyr.

Luckor i utbildningen lappas av lärare som också är 
trötta av arbetsbördan.

Mest oroväckande, säger rektorerna, är det när en elev 
uteblir från all undervisning. En fjärdedel av rektorer-
na säger att det finns elever i deras skola som det senaste 
året avbrutit studierna i distansskolan.

Klasslärarutbildning i Sverige
 ■Åbo Akademi planerar att starta klasslärarutbildning i 

Sverige från hösten 2022. ÅA vill på sikt öka sin närvaro 
i Norden och profilera sig i regionen.

Den finländska klasslärarutbildningen är känd värl-
den över för sin höga akademiska kvalitet. Samtidigt 
hotas Finland och övriga Norden av lärarbrist.

Enligt ÅA:s pressmeddelande är planen att de stude-
rande antas till och får sin examen från Åbo Akademi.

Då de 40 första studeranden inleder utbildning-
en hösten 2022 ska det finnas ett övningsskoleliknande 
samarbete med en existerande svensk skola. 

– De studerande gör sin praktik där, men också vid 
övningsskolan i Vasa. Det kommer att finnas möjlighe-
ter för alla våra studerande från Finland att göra prak-
tik i Sverige, säger dekanen vid fakulteten för pedagogik 
och välfärdsstudier vid Åbo Akademi Fritjof Sahlström 
till tidningen Läraren.

Grubbla inte ensam!
 ■Mannerheims Barnskyddsförbund och den svensk-

språkiga Barn- och ungdomstelefonen hjälper då frågor-
na om exempelvis coronapandemin blir för många och 
det känns som att huvudet spricker.

– Till Barn- och ungdomstelefonen ringer många 
barn som bara vill berätta om sin dag, ha sällskap en 
stund, eller fråga om något som känns pinsamt att fråga 
någon vuxen man känner. Ofta är även tjänsten det för-
sta stället man vågar ta kontakt med, för att berätta om 
sin psykiska ohälsa eller något som man varit med om, 
säger jourkoordinator Ida Sandholm.

Barn- och ungdomstelefonen är den enda samtals-
tjänsten på svenska i Finland riktad för barn och unga.

Barn- och ungdomstelefonen betjänar på numret 
0800 96 116. Man kan ringa må–on kl. 14–17 och to 
kl. 17–20. Man kan också skriva ett brev konfidentiellt 
och anonymt, svar garanteras inom två veckor.

Viktigt att synas och bli hörd
 ■Unga flyktingar – nyfinländare – känner att det är 

viktigt att bli accepterade i samhället men det är svårt 
att lyckas med det. Först ska man ha utbildning och se-
dan ett jobb. 

Många ungdomar säger att de har diskriminerats exem-
pelvis i samband med arbetsintervjuer.

Bland annat det här framkommer i rapporten Tut-
kien ja tarinoiden kohti pakolaistaustaisten nuorten kestä-
vää hyvinvointia utgiven av Finska ungdomsforsknings-
sällskapet. 

Utgångsläget är ofta besvärligt. Många ungdomar har 
upplevt krig, våld, fattigdom och kriser och andra svå-
ra saker. 

Ungdomarna upplever att de inte kan påverka, inte 
blir hörda eller uppskattade. Det reflekteras i deras väl-
mående och ork i skolan och studierna, i arbetet och i 
allt umgänge, enligt rapporten. 
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Mera ryms under skolans tak
”

För kuratorerna är det avgörande att kontakten med 
skolorna  fungerar när de löser akuta situationer.

Dan Lolax
chefredaktör på 
Kommuntorget

Kolumn

 ■ I mars läser jag en nyhet om att Cygnaeus skola och Brahe-
skolan i Åbo är utan skolpsykolog. Den förra psykologen har 
slutat och stadens välfärdssektor är långsam med att rekryte-
ra en ny.

I praktiken bryter Åbo stad mot lagen. En elev har rätt att 
träffa en psykolog inom sju dagar. De 650 för- och grundsko-
leelevernas rektor gissar att en ny skolpsykolog inleder sitt ar-
bete nästa läsår.

Sådant här gör mig fly förbannad. Som förälder med er-
farenhet av elevvården vet jag att om inte den fungerar så 
funge rar inte heller skolgången. Elevers välmående är en del 
av pedagogiken.

Extra svart känns nyhetsrubriken vid sidan av andra om 
hur barn och unga mår just nu. Pandemin och restriktionerna 
kommer att ha långtgående konsekvenser.

Vilket för mig till ett annat orosmoln över den här horison-
ten.

Om social- och hälsovårdsreformen förverkligas enligt nu-
varande förslag så förs skolornas kurators- och psykologtjäns-
ter över till de nya välfärdsområdena. I dagsläget är dessa 
tjänster huvudsakligen en del av undervisningsväsendet. (Un-
dantag finns, Åbo är ett av dem.)

Regeringen motiverar förändringen med ”större är bättre”-
argument. Man vill åtgärda den ojämlika tillgången till elev-
vården och det ska bli lättare att utveckla tjänsterna när kura-
torernas och psykologernas arbete knyts till välfärdsområdets 
övriga social- och hälsovård. Servicekedjorna för elever och 
studerande som behöver stöd ska bli smidigare. Och så vidare.

Intentionerna är goda men kritiken mot förändringen är 
massiv. Lärarfacket OAJ, Finlands psykologförbund, fören-
ingen Skolkuratorer och många andra vill att elevvården för-
blir kommunernas ansvar och att kommunerna själva får be-
stämma hur den ordnas.

Jag har själv pratat med skolkuratorer som påpekat att det 
handlar om mera än en förvaltningsreform. För eleverna kvit-
tar det vem kuratorernas förmän än, men för kuratorerna är 
det avgörande att kontakten med skolorna fungerar när de lö-

ser akuta situationer och jobbar på lång sikt med elevernas 
välmående och med antimobbnings- och jämställdhetsplaner.

Regeringen försäkrar att kurator- och psykologtjänsterna 
fortsätter finnas i skolorna, men i reformförslaget noteras ris-
ken ”att välfärdsområdet fjärmar sig från kommunernas un-
dervisningsväsende och läroanstalter”.

Den risken är påtaglig för den språkliga minori-
teten. I Åbo har det svenska bildningsväsen-
det förgäves försökt få välfärdssek-
torn att i god tid inleda rekrytering-
en av en ny skolpsykolog till Cyg-
naeus skola och Braheskolan.

Jag tänker så här: Om vårdrefor-
men blir av så kan vi på riktigt börja 
tala om en ”bildningskommun”. Att 
skolan blir ett förhöjt ansvar i kom-
munerna talar för att den borde bli 
mer mångprofessionell. Detta, att 
olika typer av tjänster styrs till under 
skolans tak och in i dess förvaltning, 
känns som rätt riktning. Refor-
men går i motsatt riktning.

Och nej, poängen är 
inte att lärarna ska få 
fler uppgifter utan att 
flera typer av pro-
fessioner ska verka 
inom skolan och 
erbjuda elever 
stöd som med 
säkerhet når 
dem.



HEM & SKOLA • 2/2021 • 21 

NYKTERSOLKLART.FI

NYKTER-
SOLKLART!

#nyktersolklart



22 • HEM & SKOLA •2/2021 

Vad är det  
vi talar om?
Det är mycket som inte sägs när lärare och  
föräldrar talar med varandra. En orsak är lärar-
utbildningen som inte ger lärarstuderande till-
räckliga färdigheter i föräldrakommunikation, 
visar ny forskning.
Text: Nina Winquist, foto: istock

I sin färska doktorsavhandling i pedagogik vid 
Turun yliopisto fördjupade sig Minna Orell i 
lagar, läroplaner, statliga och kommunala di-
rektiv som reglerade skolornas föräldrasamar-
bete. Dessutom intervjuade Orell en grupp 
grundskollärare. 

Forskaren märkte snabbt att lärarnas åsikter 
om kommunikation med föräldrarna i mångt 
och mycket inte motsvarade de vackra idealen 
som utmålades i texterna von oben. 

Orsaken? Ja, lagarna och läroplanernas om 
samarbetet mellan hem och skola baserar sig 
på ett antagande om en gemensam fostran, 
förståelse och värdegrund. Men de facto upp-
lever lärarna själva en stor frihet i hur de hand-
skas med föräldrar och ges i praktiken inte ut-
förliga råd om hur de ska diskutera. 

Mycket görs därför enligt tycke och smak, 
blir outsagt och kan gå fel. Direkta praktiska 
handlingsråd om hur man ska sköta något visst 
vardagsärende dominerar.

Alla intervjuade var överens om detta: Lä-

rarna får för lite utbildning och stöd både un-
der lärarutbildningen och när de tar steget ut 
i arbetslivet. Intressant nog ifrågasatte vissa lä-
rare också själva lärandet, alltså ifall det ens var 
möjligt att lära sig föräldrasamarbete om man 
inte annars förstod sig på det.

När Orell intervjuade lärare om hur de ser 
på samarbetet med föräldrarna märkte hon tre 
olika grupper:

Den första gruppens lärare uppfattade kom-
munikationen till föräldrarna som en skyldig-
het bland många andra. Lärarna i den här 
gruppen strävade efter att hålla en viss dis-
tans till familjerna och koncentrerade sig på 
vardagskommunikation.

Den andra gruppens lärare såg sig själva som 
experter på barnets bästa med en möjlighet att 
bistå familjerna att förändras och utvecklas. 
Lärarnas förhöll sig till familjerna på ett kluvet 
sätt; å ena sidan värderades föräldrarnas insats i 
fostran, men å andra upplevde man samarbe-
tet med föräldrarna som en börda och blev ir-

riterade då möjligheter inte utnyttjades.
Den tredje gruppen bestod av lärare med 

ett reflekterande grepp. De här lärarna såg för-
äldrakommunikationen som en möjlighet till 
ökad förståelse och även till egen professio-
nell utveckling. De observerade sig själva kri-
tiskt och strävade efter att förstå olika parter 
och definiera en gemensam, delad grogrund. 

Enligt Orell var den tredje gruppen i största 
samklang med samhällsdirektiven. 

Föräldrarna önskar tydlighet
Vad säger då föräldrarna om detta? Vi talade 
med några föräldrar som hade mellan två och 
tre barn var och erfarenhet från många låg- och 
högstadier i Helsingforstrakten. 

Andrea Brandão gillade skarpt barnens låg-
stadieskola, där värdena var kända och samar-
betet jättebra. Skillnaden är stor till högstadi-
erna, där samarbetets art varierade stort från 
den ena skolan och läraren till den andra. Lä-
rarna såg väldigt olika på sin roll som lärare. 

aktuellt
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Allt kändes plötsligt också ganska opersonligt 
och elevernas gruppidentitet betonades mer 
än själva individen.

En annan förälder, som önskar förbli ano-
nym på grund av känsligt ämne, säger att coro-
naläget försvårat kommunikationen och sam-
arbetet särskilt i de fall, där det finns mer kom-
plicerade och svåra situationer som borde re-
das ut. 

– Den naturliga kontakten har blivit mind-
re. Men vissa lärare är bra på att hålla föräld-
rarna uppdaterade via Wilma. 

Eva Funck gillar särskilt de samtal i för-
skolan och lågstadiet som fokuserat på barnet 
som helhet och kretsat mindre kring skolfram-
gång. Men Funck har förståelse för att skol-
framgången tar mer plats på de högre klasser-
na – hennes äldsta går först på femman. Hon 
minns ännu en lärare som såg på samarbetet 
mellan hem och skola som en hängmatta, där 
läraren håller i ena ändan och föräldern i den 
andra. Om de inte samarbetar trillar barnet. 

Anna Solovjew-Wartiovaara skulle gärna 
höra mer om till synes vardagliga händelser 
och känslor men klarar själv inte av att del-
ta mer i samarbetet, då hon har ett krävan-
de jobb.

Tillbaka till Minna Orell. Familjer i Finland 
ser olika ut på grund av förmögenhet, boende, 
etnicitet och utbildning, men också värdering-
arna, intressena, kunskapen och färdigheterna 
ser olika ut. Därför kan inte alla dras över en 
kam. Ska man samarbeta som fostrare måste 
dessa saker diskuteras i det öppna, bli uttala-
de, säger Orell.

En positiv följd av coronan har enligt hen-
ne varit en gemensam, offentlig diskussion om 
olika typers familjer och olika livssituationer.

Pedagogie magister Minna Orell disputerade 
vid Turun yliopisto i december i fjol. Titeln för 
avhandlingen var ”Kodin ja koulun yhteistyö. Oletus 
yhteisestä ymmärryksestä” (på svenska ungefär 
Samarbetet mellan hem och skola. Antagandet om 
en gemensam förståelse). läs mer på nästa sida »

Den naturliga kontak-
ten har blivit mind re. 
Men vissa lärare är 
bra på att hålla föräld-
rarna uppdaterade via 
Wilma.

”
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”grunda Professur  
i Relationer i skolan”
Samtal mellan lärare och vårdnadshavare kan vara krävande. Micaela  
Romantschuk vänder blickarna mot lärar utbildningen.
Text: Tommy Pohjola

– Det ska vara viktigast för alla som jobbar i 
skolan att prioritera relationerna. Färdigheter 
i olika ämnen är också viktiga, men har man 
inte förmågan eller viljan att samtidigt också 
tänka på relationernas betydelse faller ämnes-
kunskaperna platt.

Det säger Micaela Romantschuk som är 
verksamhetsledare vid Förbundet Hem och 
Skola i ett läge då coronaåret med distansun-
dervisning och andra arrangemang i undan-
tagsförhållanden inte vill ta slut.

Läroplanen förutsätter i alla fall en aktiv sko-
la: Skolan ska bjuda in hemmen till samarbete. 
Det kan ske på många sätt. Olika möten och 
träffar är avgörande. Det är jätteviktiga ock-
så om Teams och Zoom och vad allt de digi-
tala kanalerna heter är allt som finns att tillgå.

I samtliga forum gäller att samtal kan va-
ra knepiga då en 23-åring diskuterar med två 
40-plussare om deras barn.

Lösningar tillsammans
Micaela Romantschuk var lärare i 11 år inn-
an uppdraget på förbundet började år 2005. 
Hon önskar att hon själv skulle ha varit mera 
ödmjuk inför samtal med föräldrarna. 

– Jag uppfattade råden från utbildningen så 
att det var vi lärare som skulle berätta hur allt 
fungerar. I verkligheten är det mycket fiffigare 
att redigt be föräldrarna om hjälp och tillsam-
mans komma på lösningar.

Hon säger att lärarutbildningen ska ge lä-
raren de redskap som behövs i dagens skola. 
Avgörande är att veta hur man skapar goda 
relationer. 

– För en del människor är detta helt natur-
ligt, men man kan också lära sig en hel del 
och i dag finns det mycket forskning i ämnet.

Micaela Romantschuk har ett förslag – 
grunda en professur!

– Min tanke är att en professor i ämnet ”Re-
lationer i skolan” skulle ge människors förhål-
landen i skolan den status och den tyngd de 
förtjänar. 

Första hjälp i broschyren
I den här tidningen ingår ett antal artiklar om 
växelverkan i skolan och mellan skolan och 
hemmen; mellan lärare och elever samt mellan 
lärare, elever och vårdnadshavare. Vi skriver 

om behovet av bättre kommunikation – som 
redan på många håll är bra – och om de lokala 
Hem och Skola-föreningarnas roll i coronati-
der. Vi berättar om vikten av skolseniorer, digi-
talt kunnande och även mobbning diskuteras.

En professur som Micaela Romantschuk fö-
reslår kan ligga långt i framtiden. Den uppda-
terade broschyren ”Att mötas i samtal” åtgär-
dar mera akuta behov. Broschyren är skriven 
för lärarstuderande och för fortbildning av re-
dan yrkesverksamma pedagoger om temat att 
möta föräldrar.

– Föräldrarnas delaktighet i barnets läran-
de och deras tro på barnets förmåga har en 
avgörande betydelse för barnets skolgång. Ett 
fungerande samarbete mellan lärare och för-
älder gagnar eleven.

I broschyren diskuteras också vikten av den 
ökade digitala kommunikationen och kontak-
ten med föräldrar som har en annan kulturell 
och språklig bakgrund. 

Också svåra eller krävande samtal ges stort 
utrymme. Hur skall man som pedagog för-
bereda sig inför ett möte med en upprörd för-
älder eller då man tar upp teman som väcker 
mycket känslor både hos en själv och föräldern? 

– Mitt råd när jag möter unga lärare är att 
de ska kroka arm med föräldrarna och be dem 
om hjälp och se dem som den viktigaste sam-
arbetsparten, säger Micaela Romantschuk.

fakta
Syftet med Må bra-projektet är 
att inspirera medlemsföreningar att un-
der läsåret 2021–2022 i samarbete 
med skolan/daghemmet målmedvetet 
och med konkret stöd från förbundet 
jobba med välbefinnande.
Förbundet kommer bland annat att er-
bjuda inspirationsföreläsningar och 
-material, Fokus Må bra- fikastunder 
och en Fokus Må bra-utmaning.
Barn, föräldrar och personal i en sko-
la/ett daghem skall få känna att de 
är en del av gemenskapen och få må 
bra i den.

aktuellt

Jag uppfattade råden 
från utbildningen så 
att det var vi lärare 
som skulle berätta hur 
allt fungerar. I verk-
ligheten är det mycket 
fiffigare att redigt be 
föräldrarna om hjälp 
och tillsammans kom-
ma på lösningar.

”
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Läs mer om digitalt spelande på ehyt.fi/sv
Spelkunskap-projektet - Välbefinnande utan spelproblem

Vill du veta mer om varför barn spelar dataspel?  
Hur skall man tänka som förälder?

PSpelkunskap

Här några tips:

Ladda ner (eller beställ) boken gratis på 
bit.ly/Spelfostrarenshandbok2

Ladda ned Spelfostrarens Handbok 2 
Läs tips på bra spelregler och få stöd till spelvardagen.  
Till alla familjer med digitalt spelande som hobby.

Behöver du stöd 
i ditt föräldraskap?

• Föräldrawebben – 
en avgiftsfri nätkurs för 
tonåringars föräldrar. 
• Chattar
Fråga oss om föräldraskap, 
utagerande barn, skilsmässa och 
parförhållande. Barn och unga 
erbjuder vi en egen chatt. 

• Kurser och diskussions-
grupper om exempelvis 
neuropsykiatriska utmaningar 
separation, föräldraskap eller 
utmaningar i vardagen. Också 
online. 
• Handböcker – som till exem-
pel Familjeskolans handbok med 
praktiska tips för en positivare 
samvaro i familjen.
• Online-föreläsningar av våra 
experter. Ta kontakt för att få 
mera info om vad vi kan erbjuda 
till exempel din skolas  
föräldraförening. 

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.fi 
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”Placera barnet i mitten”

Finland har en av världens bästa skolor. Men 
även forskning som Pisa-undersökningen vi-
sar på ökad polarisering. Bäst gäller inte alla.

Projektet Varje förälder vill öka hemmens 
delaktighet i skolan. Enligt projektledare 
Petra Högnäs är ett sätt att påverka kom-
munikationen mellan lärare, elever och för-
äldrar. Tala bättre, tala tydligare. I projektet 
har man också samarbetet med daghem och 
småbarnsföräldrar.

Förbundet Hem och Skola har i några års tid 
haft ett kansli i Österbotten. Det är här som 
Petra Högnäs och kollegan Linda Björkgård 
arbetat upp ramarna för projektet. Det som 
gjorts har sedan förts ut till andra regioner. 

När du läser den här tidningen söker för-
bundet ny finansiering för projektet Varje för-
älder hos Social- och hälsoorganisationernas 
understödscentral STEA.

– Konkurrensen är säkert hård för det är 
många som behöver söka stöd, antagligen fle-
ra än före coronaåret, säger Högnäs.

Föräldrar är olika
Rektor Fredrik Kullberg vid Övermalax sko-
la säger att kursen till kommunikationsmen-
tor som arrangerats inom ramen för projektet 
Varje förälder gett mycket vägkost. 

Övermalax skola är en grundskola med klas-
serna 1–6. I den går runt hundra elever.

Enligt läroplanen ska skolan erbjuda för-
äldrarna att vara delaktiga. Skolan ska ock-
så hålla föräldrarna uppdaterade om elevens 
skolframgång.

– Våra lärare har redan en tät kontakt med 
föräldrarna. Nu har vi gjort upp en kommu-
nikationsmatris för att göra kommunikatio-
nen mer systematisk. Det arbetet pågår i vil-
ket fall som helst och är en del av en större hel-
het för att göra skolan mera familjevänlig, sä-
ger Fredrik Kullberg.

Föräldrar är olika. En del är väldigt engage-
rade i skolan och är ofta i kontakt med skolan, 
medan andra är mera osynliga. 

– Så ska det förstås få vara, säger Fredrik 
Kullberg. Här i vår skola vet vi inte riktigt hur 
bra vi når ut. Jag kan ibland tycka att kommu-
nikationen känns enkelriktad. Utmaningen är 
att hitta en bra balans. 

Petra Högnäs berättar att många skolor och 
kommuner har velat vara med. En samarbets-
form är att skapa nätverk. Andra slags kon-
kreta resultat har nåtts exempelvis i Närpes 

där fyra av fem elever i en skolklass kan ha 
invandrarbakgrund.

Föräldraföreningar och klassföräldrar ska 
återspegla hur det ser ut i en klass. 

– Är det många barn med annat språk och 
annan kultur i klassen så ska det synas också i 
föräldrarepresentationen. Sådant är inte alltid 
självklart, säger hon.

På föräldramöten möter man bra upp. 
– Också under våra träffar är de här föräld-

rarna väldigt engagerade. De är absolut inte 
ointresserade av sina barn. Det kan ändå va-
ra svårt att förstå närvaron i mera frivilliga ak-
tiviteter då man kanske inte fått det förkla-
rat för sig. 

I föräldrabarometern som gjorts på tolv 
and ra språk förutom finska och svenska fram-
kommer tydligt att föräldrarna med annan 
språk- och kulturbakgrund har precis sam-
ma förhoppningar som vilken som helst an-
nan förälder har.

– Vi hoppas att föräldraföreningarna är en 
sorts brobyggare in i samhället, säger Petra 
Högnäs.

fakta
Projektet Varje förälder har jobbat 
fram en modell för en mer familje-
vänlig skola med syftet är att öka 
kvaliteten i föräldrakontakten och få 
en enhetlig linje för föräldrasamverkan 
i skolan. 
Modellen är riktad till kollegier i 
skolor. Det ingår även delar som är rik-
tade till föräldraföreningar med idéer 
och verktyg att bredda verksamheten 
så att den passar flera föräldrar.
Genom föräldrastödsgrupper 
har föräldrar med annan språk- och 
kulturbakgrund fått mera insikter i den 
finländska skolan och kunskap om hur 
man kan stödja sina barn trots att man 
inte kan skolspråket. 
Har i första skedet riktats till skolor/
daghem och föreningar i svenska 
Österbotten.
Erfarenheter, idéer, nätverk och verk-
tyg kan tillämpas i hela landet.

Aktuellt

Också den bästa skolan kan vara ojämlik. Petra Högnäs och Linda Björk-
gård arbetar med bättre kommunikation och större delaktighet. 
Text: Tommy Pohjola

Placera barnet i mit-
ten och så ser skolan 
och föräldrarna var 
man står.

”
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Läsambassadörerna tipsar

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

Mumindalens alfabet av  
Annika Sandelin och  
Tove Jansson

 ■Kom med på en spännan-
de vandring genom alfabe-
tet och genom muminvärl-
den! För varje bokstav finns 
en dikt som presenterar nå-
gon av de underbara karak-
tärerna som bor i Muminda-
len. Här får vi återse gamla 
älskade favoriter men också 
lära oss mer om mindre kän-
da figurer. 

Det här är en helt fantas-
tisk bilderbok! Annika San-
delin lyckas i texterna ska-
pa något helt eget samti-
digt som hon är Tove Jans-
sons bilder och Mumindal så 
trogen. Sandelin leker med 
språk och formuleringar som 
få andra och texterna erbju-
der både humor och djup. 

För mig som aldrig riktigt 
lärt mig tycka om de ”nya” 
bilderböckerna om Mumin 
är den här skatten helt klock-
ren. Annika Sandelins texter 
gör Tove Janssons bilder rätt-
visa. Det säger mycket. Det 
säger väl egentligen allt.

Om du möter en björn  
av Malin Kivelä, Martin 
Glaz Serup och Linda 
Bondestam

 ■Vad händer om du på rik-
tigt möter en björn i skogen? 
Vad är smartast att göra; läg-
ga benen på ryggen eller le-
ka död? Eller ge ifrån dig din 
honungsburk innan björnen 
hunnit slicka sig om nosen? 

I den här nya bilderbo-
ken, ett samarbete mellan två 
nordiska författare, får vi föl-
ja barnet som ger sig in i sko-
gen med många frågor i sin 
ryggsäck. Linda Bondestams 
stämningsfulla skogiga akva-
reller med ljuvliga humoris-
tiska detaljer får dig att hop-
pa högt och skratta gott. Och 
kanske lär vi oss något om 
både björnen och barnet och 
allt vad ett möjligt möte kan 
innebära. 

En bok att läsa om och om 
igen. 

Bilderböcker Högläsningsböcker 

Trollkarlen från övärlden av 
Ursula le Guin

 ■ I dag utkommer böcker i 
allt snabbare takt, vilket ock-
så betyder att bokens livs-
längd blir allt kortare. Desto 
större orsak att då och då på-
minnas om klassikerna; de 
goda högläsningsböckerna 
som bjuder på tidlösa även-
tyr med saga och magi. 

le Guins första bok om 
övärlden, Trollkarlen från 
övärlden, utkom 1968 men 
håller fortfarande (trots 
att berättelsen uteslutande 
handlar om pojkar och män). 
Le Guins rika språk målar 
fram sagan om den unge her-
den Ged som bär på stora gå-
vor. Efter att ha räddat sin by 
från fienden genom att fram-
kalla dimma, får han bli lär-
ling hos trollkarlen Ode-
on. Men Ged är otålig. På ön 
Roke får han äntligen kun-
skap att bemästra och styra 
de stora krafterna. Men Ged 
är inte redo och släpper i sin 
fåfänga ut en ond kraft i värl-
den, vilket står honom dyrt. 

En fängslande berättelse, 
en klassiker som fortfarande 
trollbinder sina läsare.

Astrid, alltid Astrid!  
av Charlotta Lannebo och 
Maria Nilsson Thore 

 ■En riktigt bra högläsnings-
bok är en sådan både barn 
och vuxna tycker om. En rik-
tigt, riktigt bra högläsnings-
bok är en sådan bok som bå-
de barn och vuxna älskar. 
Det här är en riktigt, riktigt 
bra högläsningsbok. 

Astrid är åtta år gammal 
och vet precis vad hon tycker 
och vad hon vill. Hon tyck-
er att Astrid är världens bäs-
ta namn, hon avskyr sko-
lans potatis och hon vill in-
te vara på fritids efter skolan. 
Hon tycker inte heller om att 
dela rum med storasystern 
Blanka som säger att Astrid 
är slarvig.

- Jag är inte slarvig. Jag kan 
inte hålla ordning. Det är en 
helt annan sak, säger Astrid.

Det här är en rolig och 
varm bok om ett underbart 
och egensinnigt barn med 
många, stora känslor. Om ett 
barn som inte alltid passar in 
och beter sig som man kan-
ske borde. 

Det här är den första bo-
ken i serien om Astrid.



Woodwalkers - Carags för-
vandling av Katja Brandis 
(första delen i serien)

 ■Utan att vi anar det, vand-
rar det woodwalkers ibland 
oss. Carag är en av dem, en 
till synes helt vanlig tystlå-
ten kille, men bakom hans 
gulskiftande ögon döljer sig 
hans andra jag: en puma. 

Efter en trivsam uppväxt i 
bergen blir Carags nyfiken-
het alltför stor och han läm-
nar sin djurfamilj. Men snart 
finner Carag att han inte är 
ensam i världen. På internat-
skolan Clearwater High ut-
bildas woodwalkersungar i 
hemlighet och lär sig bemäs-
tra och styra sina djuriska 
krafter. Carags bästa vänner 
blir bisonkillen Brandon och 
ekorren Holly och tillsam-
mans får de hjälpa varandra i 
en värld som är allt annat än 
okomplicerad och trygg. 

En underhållande bok 
med småroliga karaktärer 
som det är lätt att leva sig 
in i. 

Och tanken ligger nära till 
hands: vilket djur gömmer 
sig inom dig eller din bäs-
ta vän?  

Tilly och bokvandrarna av 
Anna James 

 ■Elvaåriga Tilly bor med si-
na morföräldrar i anslutning 
till deras bokhandel. Til-
lys pappa är död och hennes 
mamma försvann när Til-
ly bara var en liten bebis och 
det är i böckerna som Tilly 
finner tröst när verkligheten 
känns för sorglig och mörk. 
När två av hennes favoritka-
raktärer - Anne på Grönkulla 
och Alice i Underlandet - dy-
ker upp i bokhandeln inser 
Tilly småningom att böcker-
nas värld är verkligare än hon 
någonsin kunde ana och att 
hon själv är en bokvandra-
re. Kan det här ge henne svar 
på alla frågor om vart hennes 
mamma egentligen har ta-
git vägen? 

Det här är en riktigt ma-
gisk och spännande bok som 
kombinerar verklighet och 
fantasi på ett väldigt lyckat 
sätt. Tack vare den intressan-
ta och spännande berättelsen 
tror jag att den kan gå hem 
hos alla möjliga olika läsare, 
men jag tror att riktigt stora 
bokälskare kommer att älska 
den allra mest. 

Prinsen av Porte de la Chapelle 
av Annelie Drewsen 

 ■Efter tre år i Sverige blir Sa-
lar tvungen att lämna allt. Där 
står han på samma tågstation 
där han tre år tidigare trodde 
att helvetet var över. I Sverige 
har han lärt sig svenska, fått en 
ny familj, en lillebror han inte 
får tänka på, och nya vänner. 
Men nu är allt det där över. 

”Sverige är ett bra land, i al-
la fall för dem som får bo här. 
Men Salar tillhör inte längre 
dem. Det finns ingen plats för 
honom här heller.” 

Under sin farliga resa får 
vi följa Salar som är rädd och 
ständigt på sin vakt. Och alla 
meddelanden på mobilen, hur 
skall han nånsin kunna svara 
dem som inte längre hör ihop 
med hans liv? Hur skall han 
någonsin kunna glömma? 

Världen är full av andra som 
liksom Salar lever utan löfte 
om en trygg plats eller framtid. 
I Porte de la Chapelle finner 
han själsfränder och möter en 
vän som skänker både glömska 
och stunder av skratt.

Denna fiktiva berättelse 
bygger på verkliga omständig-
heter. 

Kapitelböcker Ungdomsböcker

Närmar du dig mjukt av  
Jaqueline Woodson 

 ■Ellie och Jeremiah träffas i 
skolans korridor och blir kä-
ra vid första ögonkastet. Allt 
är bättre – nästan magiskt – 
så fort de två är tillsammans. 
Men i möte med omvärlden 
är det inte alls lika enkelt. El-
lie är nämligen vit judinna 
och Jeremiah är svart, där-
med finns det många hinder 
för deras kärlek och männ-
iskor i deras närhet som in-
te alls förstår och accepterar. 
Övervinner kärleken verkli-
gen allt och alla hinder?

Woodson är en mästerlig 
författare, gång på gång i sitt 
författarskap lyfter hon fram 
livsviktiga frågor om rasism 
ur olika perspektiv. I den här 
starka ungdomsboken skriver 
hon poetiskt och vackert om 
den första kärleken och om 
rätten att få älska den man 
vill och få vara den man är.
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2 portioner
1 banan
1–2 äpplen
3–4 plommon
1 dl djupfrysta inhemska bär

Kvargtopping
1 dl kvarg
½ dl naturell yoghurt
½ msk socker
1 krm vaniljsocker

1. Skala och tärna frukterna och lägg 
upp i skål(ar).

2. Blanda ingredienserna till kvargtop-
pingen och klicka över fruktsalladen.

Tips!
Använd din  

favorit bland de 
inhemska bären i 

frysdisken, till  
exempel  
blåbär.

Frukt- och bärsallad 
med kvargtopping

recept

Morotsscones
4 stora bitar eller cirka 12 mindre
3dl vetemjöl
3 dl havreflingor
1 msk bakpulver
½ tsk salt
¾ dl rybsolja
2 dl rivna morötter
2 dl surmjölk eller kvarg

1. Tvätta, skala och riv morötterna grovt med ett 
rivjärn.

2. Sätt ugnen på 225 grader. Klä en ugnsplåt med 
bakplåtspapper.

3. Blanda mjöl, havreflingor, bakpulver och salt i 
en djup skål. Rör ner rybsoljan i blandningen. 
Rör om ordentligt så att det blir en grynig mas-
sa. Rör ner rivna morötter och häll i surmjöl-
ken, rör om.

4. Dela degen i fyra delar. Pressa ut degen försik-
tigt på bakplåten, använd lite havreflingor så 
att det inte klibbar fast. Degen ska vara cirka 
två centimeter hög.

5. Grädda i mitten av ugnen cirka 15 minuter. 
Låt sconesen svalna innan du serverar dem.

Text: Ungmartha 
Foto: Karin Lindroos
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Ny skola i höst?

 ■Visste du att Hem och 
Skola har broschyrer som 
riktar sig till dig som är 
förälder och har ett barn 
som kommer att börja i 
daghem eller ett nytt skol-
stadium i höst? Broschy-
ren ”Välkommen till an-
dra stadiet” komplet-
terade nyligen vår serie 
med riktad information 
om hur vi föräldrar kan 
stödja vårt barn inför 
allt det nya. Materialet 
hittas på Hemochskola.fi/material 

Fokus Må bra
 ■Förbundet Hem och Skola uppmanar sina medlemsföreningar i 

skolor och daghem att haka på temaåret ”Fokus Må bra”. Vi har ska-
pat ett paket med idéer och uppslag som vi hoppas locka förening-
arna till mångsidig verksamhet under nästa läsår då coronaläget för-
hoppningsvis lättat. 

Podden Vårdnadshavarens förklaring
 ■Har du redan lyssnat på Hem och Skolas Podcast Vårdnadshava-

rens förklaring? I den tar vi upp frågor som ”Är skolan för krävande?” 
och ”Mobbning, tar det aldrig slut?”. I den diskuterar värdarna Mi-
caela Romantschuk och Christian ”Kike” Bertell brännande frågor 
inom skolvärlden tillsammans med inbjudna gäster. Vårdnadshava-
rens förklaring finns uppladdad på många olika poddplattformar. 

Nykter Solklart!
 ■Förbundet Hem och Skola är med i kampanjen Nykter Solklart! 

som tar upp vikten av rusmedelsfrihet bland barn och unga. Kam-
panjen tar fasta på de vuxnas ansvar och roll som förebilder.

Aktuellt från förbundet



Kommer mobbningen att ta slut?
– Nej. Barn och unga kommer alltid att um-

gås sinsemellan, i sina egna kompiskretsar, där 
de övar på att hitta sin egen plats. Barn och 
unga har ändå inte de verktyg eller färdighe-
ter som behövs för att skapa trygga gemenska-
per, utan de utgår från de modeller de lärt sig 
hemifrån. För att skapa trygga gemenskaper i 
småbarnspedagogiken och i skolorna skulle vi 
behöva enorma satsningar. När det uppstår en 
konflikt borde vuxna genast finnas till hands 
för att hjälpa barnen att lösa konflikten sins-
emellan, på jämlika grunder. 

Varför har vi inte trygga gemenskaper?
– Dels har mobbning inte tagits på ett till-

räckligt stort allvar, dels har man inte lagt till-
räckligt med resurser på att motverka den. Ett 
stort problem i dag är att ”småsaker” får pas-
sera obemärkt i skolorna, vilket lätt leder till 
att små problem blir stora problem. När kon-
flikten slutligen utreds tittar man vanligen ba-
ra på det som hänt senast, men när man utre-
der mobbningsfall borde man alltid göra det 
från grunden. Vad har hänt? Vem påverkas och 
hur? När allt detta är klart kan man börja kom-

ma överens om lösningar. Om man enbart ut-
reder toppen av isberget, vilket är vanligt i Kiva 
skola-metoden, så känner sig många barn och 
unga orättvist behandlade. Den som mobbar 
kanske har mobbats tidigare. Känslan av orätt-
visa är svår att hantera.

Kiva skola är ett populärt åtgärdspro-
gram mot mobbning, vilket utvecklats 
vid Åbo universitet. Är programmet 
misslyckat?

– Nej, men det används ofta vid fel tidpunkt. 
Om man följde Kiva skolas åtgärder och rea-
gerade redan vid små händelser så skulle pro-
grammet vara bra och tillräckligt. Problemet 
är att modellen inte fungerar då mobbnings-
fall pågått länge och blivit komplexa. Man kan 
till exempel inte ordna ett Kiva-samtal där fyra 
mobbare och en mobbad sitter i samma rum 
för en diskussion. Tror du att den mobbade vå-
gar säga någonting alls? Maktförhållandena är 
i obalans. Det här är ingen kärnfysik, men de 
vuxna bör känna till ungdomens utvecklings-
faser och ha koll på hur emotionella färdighe-
ter utvecklas. De som jobbar med unga borde 
också gå en kurs i kamratmedling. 

Undervisnings- och kulturministeriet 
lanserade i januari ett omfattande 
åtgärdsprogram för att förebygga 
mobbning. Vilken effekt tror du att det 
har?

– De flesta program låter bra i festtal men 
syns inte i vardagen. Tänk på att lärarna har 
fulla kalendrar och mycket jobb. Anvisningar 
och program bör få rätt resurser, lärare ska ut-
bildas och hela skolan ska engageras i arbetet. 

Vilken är föräldrarnas roll i arbetet mot 
mobbning?

– Föräldrarnas roll är att stödja barnet. I dag 
är samarbetet mellan skolan och föräldrarna 
tyvärr under all kritik på många håll. Ofta en-
gageras föräldrar först då mobbningen är all-
varlig och det är på tok för sent. Skolorna bor-
de kontakta föräldrarna tidigt och de borde få 
mer information om hur konflikter i skolan lö-
ses. Skolan borde se föräldrarna som medfost-
rare. Skolans ledning har en avgörande roll. 
Vi har många skolor där man lyckats och gjort 
ett bra jobb.

Tar mobbningen aldrig slut? är rubriken för det nyaste avsnittet 
av Hem och Skolas podcast Vårdnadshavarens förklaring. Vi 
ställde fem frågor om mobbning till projektchef Heikki Turkka 
vid organisationen Stationens barn. Turkka leder projektet K-0 
där målet är att lösa svåra fall av mobbning och trakasserier.

text: Lina Laurent, foto: Tommy Pohjola

fem frågor

Principen om att mobbning främst utreds 
mellan  barnen och de vuxna i skolan funge
rar inte. Föräldrarna borde engageras i ett 
mycket tidigare skede, anser projektchef 
Heikki Turkka vid Stationens barn.

”Föräldrar  
behöver 
engageras  
tidigare”


