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Ledare I det här numret

 ■Vår äldsta son inledde sin skolgång år 2004 i Bobäck lågsta-
dieskola. Efter det har vi fått njuta av otaliga julfester och vår-
fester, kontinuerligt, under årens lopp. Nästa vår går vår yngs-
ta son ut ur lågstadieskolan. Det blir också vår familjs 18:e 
och sista vårfest i Bobäck. ”Ingen klocka ringer mer” hör vi ef-
ter det nästa gång i bästa fall om något barnbarn besluter sig 
för att slå sig ner i östra Kyrkslätt. 

Det är slutet på ett kapitel i vår familjs historia. Och ett 
bättre och lyckligare kapitel kan man knappast tänka sig. Go-
da lärare, fina kamrater, en enastående gemenskap och en 
massa föräldrar har korsat vår väg under årens lopp. I skogen 
runt skolan har det byggts ett otal kojor, de har ordnats ro-
settskrinningar och Halloween-fester. Barnen har gått glada 
till skolan och kommit hem på gott humör. Bobäck skola var 
också orsaken till att jag i tiderna engagerade mig i Hem och 
Skola. Först som styrelsemedlem, sedan som ordförande för 
Hem och Skola i Bobäck och nu i sex års tid som ordförande 
för Hem och Skola i Finland. 

Och vilka sex år det varit. 

 ■Hem och Skola är en gemenskap. Emellanåt har jag känt en 
viss skuldkänsla för hur roligt det har varit. Det har varit lite 
som att plocka russinen ur skolvärldens bulle. Jag har fått fo-
kusera på allt det positiva som hör skolvärlden till – gemen-
skapen, samarbetet, kommunikationen, på att bygga guld-
kanten kring skolvardagen. 

Det som är roligt kan också vara viktigt. Det kan till och 
med vara nödvändigt. Och i synnerhet nu, när skolan repar 
sig efter ett två år långt undantagstillstånd med distanssko-
la och närskola om vart annat är det speciellt viktigt att nä-
tet runt skolan, vår föräldragemenskap, fungerar. Nu gäller 
det att lappa de trådar som gått av och se att alla knutar håller. 
Om ett knappt år flyttar elevvården till välfärdsområdets re-

gi. Då gäller det också att se till att kontakten mellan föräld-
rar och skolan fungerar optimalt. 

 ■ I det här brytningsskedet tar jag avsked inte bara från 
Bobäck skola utan också från Hem och Skola på nationell ni-
vå. Sex år är den längsta tiden man får njuta av att leda denna 
organisation. Och det har varit en njutning. Jag har fått jobba 
med fantastiska styrelsemedlemmar och en underbar personal 
på kontoren i Helsingfors och Vasa. Jag har 
fått vara med om minnesvärda möten med 
föräldrar runtomkring i landet. 

Och sen är det väl bara att inse, att jag i 
framtiden inte kommer att få servera kaf-
fe i Hem och Skolas tält på Stafettkar-
nevalen utan får nöja mig med att age-
ra kund. Och det skall väl också fun-
ka. Tack kära läsare för åren som 
gått – denna sida lämnar jag 
nu, men vid får ses i andra 
sammanhang. Och jag 
väntar med speciellt stor 
spänning på nästa num-
mer av denna eminenta 
tidning!

Ledare

Och i synnerhet nu, när skolan repar sig efter ett två 
år långt undantagstillstånd med distansskola och 
närskola om vart annat är det speciellt viktigt att 
nätet runt skolan, vår föräldragemenskap, fungerar. ”

Anders Adlercreutz
ordförande för Hem och Skola

Till slut 
blir det bra

 ■Det är nu ett år sedan jag börja-
de laga den här tidningen. Eller något 
att ”laga”, det vill säga reparera, fanns 
inte men det är så många av oss fin-
landssvenskar säger då vi egentligen 
menar att vi kavlar upp ärmarna. 

Från och med det här numret av 
tidningen ingår en frågesport. Vi har 
anlitat självaste frågesportsexperten 
Jesper von Hertzen. Han intervjua-
des förresten i Hem och Skola num-
mer 3/21, då kanske mest i egenskap 
av en elev som ser tillbaka på sin skol-
tid. (Läs intervjun på nätet.) Jesper 
von Hertzens intresse för frågesporter 
väcktes i skolan och jag tror vi är alla 
glada för att det håller i sig.

Våra medarbetare har som vanligt 
läst många böcker som vi hoppas in-
tresserar er också. Vi har dessutom 
träffat ungdomar som läser. Vad läser 
de just nu?

I tidningen finns också tyngre äm-
nen. Drogerna berör hela samhället, 
på Åland vill man förnya religions-
undervisningen och utbildningen av 
småbarnspedagoger tampas med frå-
gan om behörighet. I norra Österbot-
ten görs mycket för att öka trivseln för 
alla i skolan.

Sist men kanske viktigast – lycka 
till alla ni som lagar er till nya utbild-
ningar! Det blir bra.

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

Innehåll
Den tiden på året 4
För barnet är tiden tillsammans med familjen 
och uppmärksamheten det får som är det vikti-
gaste på sportlovet, vad man gör är sekundärt. 
Många unga väljer också att bara vara. På 
omslagets är det Sebastian Wickholm i Sibbo 
som åker skridsko. 

Drogerna behöver diskuteras 8
– Attityderna till cannabis har blivit mer tillå-
tande. Samtidigt har jag inte märkt att ungdo-
marnas intresse för egen användning skulle ha 
ökat, men inställningen gentemot andras can-
nabisbruk är ganska tillåtande, säger vid fören-
ingen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt.

Möjligheterna ökar 16
Det lönar sig att läsa på och skaffa en utbild-
ning. Att stödja ungas förmåga att lära och öka 
tilltron till egna förmågor är ett värdefullt jobb 
vi bör göra på bred front, skriver Niklas Wahl-
ström som är sektoransvarig för utbildning vid 
Svenska Folkskolans Vänner SFV.

Samma för alla 18
Nu får alla elever på Åland samma kunskap 
om olika religioner vilket kan bidra till ökad för-
ståelse. Nya läroämnet underlättar också för lä-
rarna, säger klasslärarna Josephine Lönngren 
och Julia Thompson.

Läskunskaper för livet 24
Det finns många skäl att läsa böcker. Elever vid 
Kyrkfjärdens skola i Ingå säger att de läser för 
att det är skoj och för att kunskaperna underlät-
tar till exempel då man ska hålla anföranden. 
– Det är viktigt att eleverna läser böcker som är 
skrivna på deras egen nivå, säger klassläraren 
Eva Wickholm-Ekman. 

Vet du vad svaret är? 30
I skolan skapade Jesper von Hertzen frågor och 
svar för att göra pluggandet mera intressant. 
Nu ställer han frågor till dig.

Viktigt att träffas  32
– När det finns ett etablerat föräldranätverk är 
det lätt att reda ut eventuella konflikter eller an-
dra problem. Det är inte lika lätt att ringa nå-
gon man inte känner från tidigare, säger Ca-
milla Forsberg som är ordförande i Hem och 
Skola-föreningen i Korsholm.

Roligt och nödvändigt
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Planera och prioritera för ett 

roligt sportlov
Under de kommande veckorna töms skolor och daghem då det är dags  
för sportlov. Hur mycket är det rimligt att sportlovet ska få kosta, och  
hur ska man bäst ta upp det här med pengar, kostnader och att man  
kanske inte har råd? Vad kan man hitta på som inte kostar så mycket? 
Marthaförbundets specialister delar med sig av sina bästa tips. 
Catrin Sandvik, text • Karl vilhjálmsson, foto

Volymen är hög i replokalen vid musikskolan 
Sandels i Helsingfors. Rockbandet Dressden 
Müppet övar så mycket de hinner eftersom 
de sannolikt inte kommer vara i skolan under 
sportlovet. Coronaläget gör dessutom troligen 
så att familjernas resor inte blir av. Men musi-
kerna misströstar inte: 

– Om vi inte kommer in i skolan repar vi 
hemma på varsitt håll, hittar på något helt an-
nat att göra eller så tar vi det bara lugnt och gör 
ingenting alls, säger bandmedlemmarna In-
dár Holmström, Tella Kullenberg och Co-
lin Lindholm. 

Återhämtning kan vara exakt det många 
elever behöver efter terminens första månader 
och som tur kostar det väldigt lite att vila hem-
ma. För hur dyrt ska det egentligen få vara med 
sportlov, finns det riktlinjer för hur mycket ett 
lov i regel ska få kosta per barn?

Kort sagt: nej. Det handlar om familjens 
ekonomi och prioriteringar. 

– Hur barn uppfattar pengar kommer of-
ta från de vuxnas förhållningssätt. Vi kan fö-
regå med gott exempel genom att göra peng-
ar synliga och prata om vad vår familj priori-
terar och vad vi vill att pengarna ska räcka till, 
säger Katharina Jägerskiöld, ekonomirådgi-
vare på Marthaförbundet.

Genom att involvera barnet kan man gö-
ra ekonomi lättare att förstå: inför ett lov är 
det till exempel bra att i positiv anda funde-
ra kring vad man vill göra och hur mycket det 
kan tänkas kosta, budgetera. Har familjen 
råd med den där resan och hur kan man spa-
ra ihop pengarna som behövs? Har familjen 
en ansträngd ekonomisk situation är det inget 
barnet ska behöva känna skuld eller ansvar för.  

– Det finns massor man kan göra som inte 
behöver belasta plånboken. Kan vi till exem-
pel ta med egen mat på utflykten i stället för 

att äta ute, kan vi låna eller hyra utrustning i 
stället för att köpa egen? Tyvärr kan lov ibland 
bli lite av en statusgrej då vissa familjer har råd 
med dyrare aktiviteter än andra. Därför är det 
viktigt att man pratar om vad den egna famil-
jen vill prioritera och lär barnet att respektera 
andra familjers val, oberoende om det är fråga 
om att åka utomlands eller att pyssla hemma.

Sportlovet behöver inte bli dyrt
Utrustning, inträden och fickpengar kan lätt 
göra skolloven kostsamma, samtidigt som 
priserna på hotell och fritidsanläggningar of-
ta trissas upp under loven. En utflykt till bib-
lioteket, pulkabacken eller skidspåret kan va-
ra alldeles tillräckligt för barn i lågstadieåldern. 
Det menar Elise Hindström, verksamhetsle-
dare för Ungmartha.

– Det är viktigt att lära barnen att vi alla är 
olika och gillar olika saker. För barnet är det 

ofta tiden tillsammans med familjen och upp-
märksamheten det får som är det viktiga, vad 
man gör är sekundärt. Sätt fokus på att tillsam-
mans planera något som är utöver det vanliga! 
Till exempel kan en picknick med något varmt 
att dricka i närmsta skogsglänta eller park vara 
det som barnet sedan minns. Samtidigt vet vi 
att alla föräldrar inte har möjligheten att gö-
ra allt tillsammans, men genom bra planering 
och gemensamma diskussioner slipper man 
oftast missnöjda miner, säger hon. 

Ett omtyckt tips oberoende om man bor i 
en stadskärna eller ute på landet är promena-
der eller vandringar. Det brukar till exempel 
vara roligt att göra en upptäcktsfärd med ka-
mera i närmiljön, söka nya vinklar, försöka hit-
ta fåglar eller något speciellt föremål att fota. 
Man kan hitta på mycket kul inomhus också. 
Ett bra knep är att utmana varandra till olika 
saker: hitta på egna sånger som innehåller vis-
sa ord eller att skapa egna spel. Eller att hjälpa 
till, planera och experimentera i köket.

– Många barn gillar att lära sig baka och att 
testa på nya recept och kryddor. Mindre barn 
kan hjälpa till att duka bordet och blanda in-
gredienser i skålar, man får ha lite överseende 
med hur stökigt det kan bli. Men vi ska heller 
inte glömma att lovet är en tid för återhämt-
ning, kom därför ihåg att också fråga barnen 
vad de vill. De kanske bara vill stanna hemma 
och vila, och det ska också vara okej.

Fredag kväll betyder i vanliga fall repövning 
för rockbandet Dressden Müppet med Indár 
Holmström, Tella Kullenberg och Colin Lind-
holm vid musikskolan Sandels i Helsingfors. 
Huruvida det blir gemensamma övningar un-
der sportlovet är oklart. 

aktuellt

Tips
Sticka, virka och pyssla. Gör fotoalbum. 
Testa nya och nyttiga recept: gör plättar, baka 
bröd eller bullar. 
Barnen kan ha en låtsaskiosk eller -restaurang 
om de hjälpt till i köket.
Rensa i skåp och lådor, finns det föremål man 
kan sälja på loppis? 
Kolla kommunens och församlingarnas webb-
platser för lokala evenemang.
Öva in en teaterföreställning, dansuppvisning 
eller cirkusshow. 
Arrangera en liten skattjakt inne eller ute.
Vila!
Källa: Marthaförbundet
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Anders Donner är nöjd med sitt studieval. 
Han hör till dem som förblivit dagisbarnen 
trogen, stortrivs och har redan jobbat på Bar-
navårdsföreningens daghem i Helsingfors i 13 
år. Donner är utbildad närvårdare med specia-
lisering på barn och unga från Prakticums vux-
enlinje. Han säger att hans enhet varit lyckligt 
lottad med ett långvarigt, sammansvetsat, be-
hörigt och proffsigt team som emellertid nu 
splittrats då några kollegor gått vidare till and-
ra uppgifter. 

– Därför har vi ett behov av ny, behörig per-
sonal men har inte hittat någon utan var länge 
tvungna att anlita en serie kortvariga vikarier. 
Nu har vi löst den situationen med att anstäl-
la några mycket duktiga men icke-behöriga 
personer.

Coronasituationen med karantäner och 
sjukfrånvaron ställer ändå till det överallt 
och dessutom har dagiset där Donner jobbar 
många småbarn just nu som behöver många 
vårdare. Behovet av vikarier är fortsättnings-
vis stort.

– Det viktigaste för oss är naturligtvis att vi 
är närvarande med barnen som ska vara tryg-
ga i alla lägen. Följden är att vi inte hinner sät-
ta oss ner för planeringsmöten tillräckligt ofta, 
samarbeta med familjerna som ett team och le-
ka alla utvecklande, pedagogiska lekar vi skulle 
önska och som vi har utbildning för.

Småbarnspedagogerna är hjältar
De åtgärder som Helsingfors stad har vidtagit 
såsom löneförhöjningar, premier och reserver 
för korta inhopp har inte bitit. 

– Coronan gör inte utmaningen lättare. Per-
sonalen inom småbarnspedagogiken är sam-
hällets hjältar med ett viktigt samhälleligt upp-
drag, säger Jenni Tirronen, chef för småbarns-
pedagogiken vid Helsingfors stad.

Privata arbetsgivare som Barnavårdsför-
eningen känner sig rätt maktlösa och verksam-
hetsledaren Pia Sundell säger att allt handlar 
om hur den offentliga servicen ska finansieras. 
Lagen, konventionen för barnets rättigheter 
och den nya nationella barnstrategin garan-

terar inte en trygg vardag för alla barn om in-
te medel för att omsätta dem i praktiken ges.

– Hur samhället ser på yrkeskåren är väsent-
ligt. De kvinnodominerade branscherna har 
inte hamnat i en lönegrop – de har alltid varit 
det. Det är ett strukturellt problem. 

Över 95 procent av lärarna, socionomer-
na och barnskötarna inom småbarnspedago-
giken är kvinnor, visade en utredning av tan-
kesmedjan Magma 2020. En tredjedel över-
väger branschbyte och lönefrågan är central – 
de intervjuade önskade en löneförhöjning på 
500 euro så att medellönen nådde 3 000 euro. 

På sikt ser det inte ljust ut heller då studie-
platserna inte fylls trots den rätt nya lagen från 
2018 och läroplanen. Söktrycket motsvarar 
inte behovet. 

– Det är många små bäckar som behöver 
förenas. Det viktiga skulle vara att bryta den 
lite negativa spiralen, och komma med posi-
tiva nyheter; dagisarnas inspirerande lärmiljö-
er, personalens välmående, kollegialt samarbe-
te och kvalitativt ledarskap måste synas utåt, 

säger Jan-Erik Mansikka, universitetslektor 
vid avdelningen för pedagogik vid Helsing-
fors universitet. 

Bästa jobbet i världen
Eva Edgren är lektor inom det sociala områ-
det med fokus på social- och småbarnspedago-
gik vid yrkeshögskolan Arcada med 25 års er-
farenhet som lärare inom småbarnspedagogik.

– Socionomexamen är populär, men det 
finns ett stort behov av socionomer inom an-
dra branscher så det är inte sagt att de utexa-
minerade jobbar inom småbarnspedagogiken. 

Liksom alla proffs inom branschen oroar sig 
Edgren sig för att barnen inte får den kvalita-
tiva pedagogik de har rätt till och att persona-
len bränner ut sig. 

– Att sköta om barn är det bästa jobbet som 
finns! Man blir mött med glädjetjut och en 
kram varje morgon, men vad hjälper det om 
det inte går att leva på lönen? Det är inte en 
lösning att enbart öka antalet studieplatser om 
inte branschen är lockande.

Varje barn är en värld
I höstas gick 38 studenter kursen småbarnspe-
dagogisk verksamhet vid Arcada. En av dem är 
Klara Ramos Serrano som vid val av studier 
inte brydde sig om löneaspekter. Hon fascine-
ras av att varje barn är en värld med en egna 
tankar och sätt att lära sig som man kan stöd-
ja med rätt utbildning.

– Det finns många goda skäl att jobba med 
barn. För det första är ditt arbete meningsfullt; 
varje barn är en värld i ständig utveckling och 
varje dag bidrar du till skapa samhällets fram-
tid. Därför är det obegripligt att det enda stäl-
le man verkligen borde investera i lider resurs-
brist. Vad skulle vara viktigare än det, undrar 
Klara Ramos Serrano och fortsätter:

– Om arbetsplatsen inte är dåligt bemannad 
och arbetsvillkoren dåliga så är det ett mycket 
hälsosamt arbete där man aldrig stagnerar med 
trygga, klara rutiner, hälsosam mat, mycket 
utevistelse, tydliga förväntningar  – alla de sa-
ker som är bra för barn är också bra för vuxna.  

Ramos Serrano började studera hösten 2018 
och hennes årskull studeranden är bland de sis-
ta vid yrkeshögskolan som kommer att få kall-
la sig lärare i småbarnspedagogik. De som föl-
jer efter måste fortsätta vid uni om de vill ha 
lärarbehörighet. Därför har många av de bli-
vande socionomerna tagit behörigheten för sä-
kerhets skull.

Småbarnspedagogiken lider grav brist på utbildad personal. Vi talade framtidsutsikter med 
en ung socionomstuderande, en lektor vid Arcada och en universitetslektor vid Helsingfors 
universitet. Vi hörde en erfaren närvårdare vid ett daghem i Helsingfors och hans chef vid 
Barnavårdsföreningen. Och vi checkade också in med chefen vid Helsingfors stad.

Text: Nina Winquist, foto: Nina Winquist, paula rial

fakta
Det finns 
många alter-
nativ om man 
vill utbilda sig till 
proffs inom små-
barnspedagogik 
i Finland. 
Helsingfors uni-
versitet och Åbo 
Akademi utbil-
dar lärare, Ar-
cada och No-
via sociono-
mer, Prakticum 
närvårdare och 
Axxell barnleda-
re. Intresserad? 
Kolla in respekti-
ve nätsida.

 

HEJ DU 5-12-ÅRING! 
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1–5.8 kl.9-13         Vikingborg i Böle, Korsholm 

 
På lägren får du leka ute och 
inne, sjunga, dansa, pyssla,  
göra utflykter, mm. 

Pris: 100€ heldagsläger och 50€  
halvdagsläger, syskonrabatt 10€  
(på heldagslägren serveras förutom mellanmål även ett varmt  
mål om dagen) 
 
Anmälan senast 23.5 till Folkdansringens kansli  
tel. 040-3523 688 / folkdansringen@folkdans.fi 

Arrangör: Finlands Svenska Folkdansring r.f. / www.folkdans.fi  
tillsammans med SFV Bildning och Stiftelsen Brita Maria  
Renlunds minne 
 

 

 

 

 

 

 

S k o l a n  ä r  o u t !  U t e  ä r  i n !

Bi
ld

: Ja
ri K

os
te

t

I Haltias utställningar upplever man Finlands natur från 
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aktuellt

Barnen kan inte 
vänta – men vem 
ska sköta dem? 

Anders Donner är 
utbildad närvårdare 
med specialisering 
på barn och unga 
från Prakticum. 

Klara Ramos Serrano började studera 2018 och hennes årskull är den sista vid Arcada som kommer få kalla sig lärare i småbarnspedagogik.
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Ta droger 
på allvar

läs mera»

Alla blir inte blir beroende av cannabis. Men en del blir. Och 
Alex råkade vara en sådan. Det visade sig att han under en period 
varit hög både hemma och i skolan. Vilka är orsakerna bakom 
cannabisanvändningen. Finns där illamående? Är det sociala 
motiv? Vilka känslor försöker man uppnå? Finns det andra sätt 
att uppnå samma känslor? Vid föreningen för förebyggande rus-
medelsarbete Ehyt säger utbildningsplanerare Krista Lindberg att 
hon möter elever som säger att de inte kan prata om det här med 
vuxna för att det är så tabubelagt.
Illustration: Hanna Siira

aktuellt

Cannabis kan först ha en lugnande och avslappnande ef-
fekt.
Akuta negativa effekter: Illamående, försämrat minne, 
försämrad koncentrationsförmåga och psykomotorik, samt in-
åtvändhet, ångest, panik, rädslor, paranoia och andra psyko-
tiska symtom.
Kan orsaka depression, paranoia, panikattacker och ångest. 
Vid långvarig användning kan bruket orsaka svårigheter att 
klara skolan, påverka minnet och inlärningen nega-
tivt och leda till isolering.

Kan framkalla beroende och abstinensbesvär som va-
rar i flera veckor.
Tecken att ta på allvar: Betyg som rasar, beteendestör-
ningar och brytande av regler samt oförklarlig frånvaro.
Skolor borde ha en rusmedelsplan som bland annat ang-
er hur personalen ska agera då en elevs eller studerandes 
cannabisbruk kommit fram. I fall med minderåriga elever ska 
skolan ha en tydlig plan för vem som kontaktar elevens vård-
nadshavare och barnskyddet.
Källor: Institutet för hälsa och välfärd, Ehyt, Mielenterveystalo.

fakta
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Unga kan köpa cannabis överallt och barnet i vilken som helst familj kan 
vara den som röker, eller säljer. Det säger en mamma som sett sin levnads-
glada son bli en isolerad ung kille. På den lilla orten känner man varandra 
och med många vänner från småbarnsåren följde också känslan av trygghet.
Text: Jeanette Björkqvist, foto: unsplash/laura rivera/Gras Grün

– Vi har varit närvarande föräldrar, varit myck-
et tillsammans, rest, rört på oss, säger mamma.

I den här miljön växte pojkarna från små till 
större och småningom till tonåringar som bör-
jade högstadiet. Här hittade den äldre sonen 
Alex, vi kallar honom så för att skydda hans 
integritet, ett bra och tajt kompisgäng som be-
stod av hyggliga killar från vanliga familjer.

– Tonår är alltid tonår, men ingenting ut-
över det vanliga hände, säger hans mamma.

Under högstadiets första år var Alex som 
han alltid hade varit – tog för sig av livet, ha-
de bra humor, var levnadsglad och klarade sig 
bra i skolan.

– Vid matbordet deltog han i diskussioner-
na. Han har alltid varit bra på att argumentera, 
faktaorienterad, social och utåtriktad.

Men våren 2020 stängde pandemin sko-
lorna. Med nästan ingen varsel alls skulle inte 
bara lärare plötsligt anpassa skolvardagen till 

helt nya distanslösningar. Eleverna skulle li-
ka plötsligt ryckas ur skolans sociala samman-
hang och börja plugga ensamma via skärm.

För Alex var det här ingen bra lösning.
– Det var väldigt svårt för honom. Han blev 

gråtmild och fastnade helt. Uppgifter som ti-
digare varit enkla för honom blev svåra, oöver-
komliga. Han mådde inte alls bra.

Blev tyst och isolerad
Bråkig eller utåtagerande har han aldrig varit 
– inte hemma och inte i skolan – och det var 
han inte heller nu. Men från att ha varit glad 
och social blev han tyst och isolerad.

– Han hängde allt mer ensam på sitt rum, 
lyssnade på musik, spelade, gick ingenstans. 
Någon gång tänkte jag tanken att han börjat 
använda droger. Men jag kom fram till att det 
var uteslutet. Han hängde ju inte på stan ut-
an han var hemma, hela tiden. Och det var vi 

också i och med distansarbetet.
Familjen bor i ett stort hus och har tillräck-

ligt mycket kvadrat för att barnen ska få vara 
ifred på sina håll. Men inte ens i sin vildaste 
fantasi kunde mamma ha föreställt sig vad som 
pågick bakom sonens stänga dörr.

– Sedan en dag kände jag lukten. Medan 
han var ute gick vi igenom hans rum och då 
hittade vi bevisen. Det var en chock.

Det blev en första konfrontation som mam-
ma beskriver som konstruktiv. Ingen skrek ut-
an föräldrarna bad sonen vara ärlig och berät-
ta om vad det är som pågår. Han hade, visa-
de det sig, börjat röka några månader tidigare.

Alex var oemottaglig för föräldrarnas argu-
ment om farorna med cannabis.

– Han hade starka argument för varför han 
tyckte vi gjorde för stor affär av allting. Det är, 
sa han, bättre och mindre skadligt med can-
nabis än att dricka alkohol. Och beroende var 

aktuellt

han enligt sig själv inte, fast han rökte på så 
gott som varje dag.

Det blev bestämt att han slutar använda can-
nabis. Inget problem, sa han, han var ju inte 
beroende. Och här började samtidigt mam-
mas färd in i en obekant värld. Bland de förs-
ta argument som kom emot var hänvisningen 
till den offentliga debatten om huruvida Fin-
land, så som en rad andra länder, borde lega-
lisera cannabis och referenser till internatio-
nella studier om att cannabis inte är skadligt.

– Oberoende av allt det här så är cannabis 
olagligt i Finland och åker man fast kan upp-
stå många problem. 

Lätt att få tag på
Det finns en lång rad undersökningar som vi-
sar på att allt färre tycker det ska vara så.

År 2018 ansåg 42 procent av finländarna en-
ligt Institutet för hälsa och välfärd att det in-
te ska vara straffbart att använda cannabis. En 
fjärdedel tyckte att man lagligt ska få odla can-
nabisplantor för eget bruk.

Enkäter bland unga har visat att allt fler 
förhåller sig odramatiskt till cannabisbruk. År 
2019 uppgav var tionde elev på grundskolans 
åttonde och nionde klass att de provat canna-
bis minst en gång. I gymnasierna uppgav var 
sjunde och i yrkesläroanstalterna var femte elev 
att de gjort det.

Upplysningskampanjer om riskerna med 

cannabisbruk i ung ålder har kanske effekt, 
men ju tillgängligare drogen är desto mer ver-
kar acceptansen öka.

– Cannabis finns överallt. Det är ingenting 
man köper i mörka kvarter av skumma typer 
utan handeln sker till exempel på skolgårdar 
där den som säljer är i samma ålder som elev-
erna. Det här är någonting som vi faktiskt mås-
te förstå. Det är oerhört lätt för unga att få tag 
i cannabis och särskilt dyrt är det inte heller: 
För kring 20 euro får du en sats som räcker till 
2–3 gånger, säger Alex mamma.

Den första sansade konfrontationen där det 
slogs fast att Alex slutar använda cannabis blev 
en slags engångsföreteelse. Kort efter det här 
åkte han fast igen. Nu började förhållandet till 
föräldrarna rämna. Slutligen tyckte de att so-
nen måste få hjälp för han var, ansåg de, bero-
ende trots att han förnekade det.

– Det är sant att alla inte blir beroen de av 
cannabis. Men en del blir. Och han råkade va-
ra en sådan.

Det visade sig att Alex under en period va-
rit hög både hemma och i skolan.

– Han upplevde att det var en intensiv och 
positiv känsla.

Det förrädiska är, säger Alex mamma, att i 
stort sett alla i samhället har beredskap att se 
om en ung är berusad. Men det brister i kun-
skapen att märka när den unga, eller ibland till 
och med barnet, är påverkad av droger.

– Det visade sig att nästan alla skolkamrater 
kände till att han varit hög i skolan, men inte 
en enda från personalen hade reagerat.

Efter flera kaotiska månader fick familjen 
hjälp. I den ingick samtal med en terapeut, 
specialiserad på drogmissbruk. Det var inget 
Alex egentligen ville eller tyckte han behövde. 

– Han är fortfarande en tonåring och vi vux-
na kan föreläsa om alla risker, men en ung har 
inte perspektiven och kan inte förstå vilka följ-
der droganvändning kan ha.

Till andra föräldrar har hon ett råd: När det 
hörs rykten, eller konkreta uppgifter, om att 
det egna barnet använder cannabis, eller andra 
droger – ta det på allvar. Gå in i barnets rum, 
prata rakt, ta snarast barnet till urinprov och 
sök därefter hjälp.

Till skolorna har hon också några råd: Satsa 
på drogförebyggande arbete, ta in erfarenhets-
experter och polis i klassrummen. Gör det re-
dan innan barnen är i högstadiet. Skolorna, sä-
ger hon, behöver precis som föräldrar inse att 
cannabis är en närvarande del i elevernas var-
dag – de som säljer och de som köper är i regel 
vanliga unga, från vanliga familjer.

– Och utbilda skolpersonalen att känna igen 
tecknen på att en person är påverkad av droger.

På grund av känsligt ämne är intervjun 
anonymiserad .

”HAN var hög  
  både hemma  
  och i skolan”

läs mer på nästa sida »
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Cannabisbruk har blivit vanligare i Finland 
och allt fler unga känner någon i sin kompis-
krets som har provat cannabis. Samtidigt tve-
kar många föräldrar att ta diskussionen med 
sina barn.

Åtta procent av åttonde- och niondeklassar-
na uppgav i Hälsa i skolan-enkäten 2021 att de 
provat cannabis åtminstone en gång.

– Minderårigas cannabisbruk har hållit sig 
mer eller mindre oförändrat de senaste 20 
åren. Däremot pratar ungdomarna om can-
nabis mer än någonsin. Det är helt förståeligt. 
De möter budskap om cannabis i sociala medi-
er, i tv-serier, i musik. Men bara för att de är ny-
fikna på fenomenet betyder det inte att de au-
tomatiskt själva vill prova, säger utbildnings-
planerare Krista Lindberg vid föreningen för 
förebyggande rusmedelsarbete Ehyt.

Samtidigt är det ett faktum att både bruk 
och experimenterande med cannabis ökat i 
Finland de senaste åren. Det är särskilt bland 
unga vuxna användningen ökat. Enligt Alko-

hol- och narkotikaundersökningen från Insti-
tutet för hälsa och välfärd THL år 2018 ha-
de nästan hälften av alla unga vuxna i åldern 
25‒34 provat cannabis någon gång. Använd-
ningen är till stor del sporadisk, men också me-
ra regelbundet cannabisbruk har ökat.

Önskade och oönskade effekter
Krista Lindberg och hennes kolleger från Ehyt 
besöker ofta skolor och talar med både elever, 
lärare och föräldrar om rusmedel.

– Det är viktigt att vi får igång en diskussion 
om cannabis med våra barn. Tyvärr sätter vi 
vuxna ibland hinder för de här diskussionerna 
på grund av vår egen rädsla och okunskap. Jag 
möter elever som säger att de inte kan prata om 
det här med vuxna för att det är så tabubelagt.

– Oron är naturlig och signalerar till de unga 
att vi bryr oss, men det är viktigt att fundera på 
vad vi oroar oss för. Genom att delta i diskus-
sionen kan vi kanske också dämpa den över-
drivna oron.

– Vi behöver kunna prata med unga om 
både önskade och oönskade effekter canna-
bisanvändning. Ungdomarna är ofta själva 
väldigt pålästa och att avfärda diskussionen 
med skrämseltaktik fungerar inte, säger Kris-
ta Lindberg.

– I stället kan man försöka fundera på or-
sakerna bakom cannabisanvändningen. Finns 
där illamående? Är det sociala motiv? Vilka 
känslor försöker man uppnå? Finns det andra 
sätt att uppnå samma känslor?

Effekterna av cannabisbruk är mycket in-
dividuella. Ofta handlar det om att uppnå 
känslor av lugn och eufori, utvidgad medve-
tenhet, ökade sinnesförnimmelser och social 
samhörighet.

Samtidigt kan cannabisbruk ha akuta ne-
gativa effekter som illamående, ångest, panik, 
försämrad psykomotorik, rädslor, paranoia 
och andra psykotiska symtom.

Långvarigt och rikligt cannabisbruk ökar 
risken för beroende, försämrad koncentra-
tionsförmåga och försämrat minne, förvärra-
de depressions-, ångest- och psykossymtom 
samt för passivitet.

– När det gäller unga i skolåldern vill 
jag särskilt lyfta fram att regelbunden can-
nabisanvändning försämrar våra kogniti-
va förmågor – minne, koncentrationen och 
inlärningsförmåga. 

– Det är också bra att veta att det faktiskt 
går att förbättra sina kognitiva förmågor igen 
om man slutar använda cannabis. Man behö-
ver inte tänka att det är kört, att man har för-
stört sin hjärna.

Föräldrar, läs på
Krista Lindberg uppmanar föräldrar att läsa 
på, fundera på sina egna attityder och bilda sig 
en egen åsikt baserad på fakta och sen ta dis-
kussionen med barnen.

– Fråga helt enkelt vad de tänker om canna-
bis. ”Har ni pratat om cannabis i skolan?” kan 
vara en bra diskussionsöppnare.

– Det är jätteviktigt att föräldrar lyssnar och 
visar intresse för de ungas vardag och de ungas 
värderingar. Sen kan du dela med dig av hur du 
själv tänker om cannabis, men var redo att mo-
tivera din åsikt och håll dig till fakta.

Oberoende av åsikt är cannabis olag-
ligt i Finland. Det är också en viktig del av 
diskussionen.

– Om en minderårig misstänks för straff-
bart bruk av narkotika kan det leda till brotts-
anmälan och en barnskyddsanmälan och en 
anmärkning i informationssystemet för polis-
ärenden. Det kan få följder för studie- och ar-
betsmöjligheter och är kanske någonting den 
unga inte har tänkt på.

Krista Lindberg framhåller att det är bra att 
i ett tidigt skede fundera på hur man vill be-
möta ens tonårings eventuella rusmedelsbruk.

– Hur reagerar vi på alkoholanvändning i 
vår familj? Hur reagerar vi på cannabisanvänd-
ning. Hur går vi tillväga? Förklara det för di-
na barn. Då vet de och har tydliga regler från 
första början.

– Cannabisberoende är annorlunda på det sättet att beroendet är psykiskt. Man blir beroende av känsloeffekten, till skillnad från till exempel  
nikotinberoende som är ett väldigt fysiskt beroende, säger Krista Lindberg. 

fakta
Diskutera  
cannabis  
med unga
Fråga. Vad tänker 
du om cannabis? Har 
ni talat om cannabis 
i skolan eller har du 
stött på ämnet någon 
annanstans? 
Var intresserad, 
ställ följdfrågor och 
koncentrera dig på 
att lyssna vad den 
unga har att säga. 
Berätta hur du tän-
ker om cannabis. Er-
bjud olika perspektiv 
och motivera dina 
åsikter. 
Skräm inte med hot-
bilder, utan håll dig 
till fakta. 
Att tala om cannabis 
eller att visa intresse 
för ämnet, betyder in-
te alltid att den unga 
har använt eller skul-
le vilja använda can-
nabis. 
Sträva efter att lä-
ra känna den ungas 
kompisar och kom-
pisarnas föräldrar. 
Rusmedelsfostran är 
interaktion, inte 
en frågesport. 
Acceptera den 
unga sådan som 
hen är.
Uttryck att man får 
och kan komma hem, 
i vilken situation som 
helst. Berätta att den 
unga får ringa dig 
i alla situationer, oav-
sett vad som händer.
Våga be om hjälp 
vid behov.

Källa: Ehyt, läs mer  
på www.ehyt.fi

Det fungerar inte att avfärda cannabisdiskussionen med skrämseltaktik. Det säger 
Krista Lindberg vid föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt.

Text: Pamela Friström, foto: krista lindberg

 

 

 
 

Gör ett gott val! 
Sibbo gymnasium  
HUMANT / INNOVATIVT / KREATIVT  

https://www.sipoo.fi/sv/utbildning/sibbo-gymnasium/ 

sibbogymnasium@sipoo.fi 
www.facebook.com/sibbogymnasium 

www.instagram.com/sibbogymnasium/ 
 

Svenska Privatskolan i Uleåborg erbjuder högklassig
undervisning i en unik, familjär och trygg skolmiljö mitt i
Uleåborg. Några andra förmåner:

www.spsu.fi

Vänligen ta kontakt med oss för mer information eller kom
gärna på besök!

• Flexibilitet, små 
undervisningsgrupper 

• Brett samarbete - Gnet, TekNatur, 
andra gymnasier

• Internationella projekt  
• Möjligheten att stärka din finska 

men ändå studera på svenska

• Goda möjligheter att påverka och 
delta  

• Idrottsakademin för dig som är 
toppidrottare

• Gratis boende och hemresor för 
dig från annan ort. 

• Studiematerialet är gratis för alla

Studiehandledare Eva Åström 
040 820 6016
eva.astrom@eduouka.fi 

Rektor Seppo Kallio 
044 548 8260 
seppo.kallio@eduouka.fi

svenskaprivatskolan spsuelevkar

aktuellt

våga 
prata 
med  
barnen

Jag möter elever som 
säger att de inte kan 
prata om det här med 
vuxna för att det är så 
tabubelagt.

”
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think
BIG

God stämning 
Engagerade lärare

Internationell verksamhet 
Mångsidigt kursutbud 

Möjlighet till specialisering
            
infoeg@raseborg.fi    019 289 3500

Kimitoöns gymnasium
Allmän linje
Litet gymnasium
Individuell handledning
Små undervisningsgrupper

Bra språkutbud
Tyska, franska, ryska
A- och B-finska

Marin linje
Gemensamma delar 
Marin kunskap, navigation
Hållbar utveckling, skärgårdsmiljöer

Inriktningar
Motorteknik och fritidsbåtar
Marinbiologi

brandogymnasium.fi

Sök till 
Brändö 
gymnasium
 
Allmän linje 
& idrottslinje

ANSÖKNINGSTID 22.2–22.3.2022

www.kygy.fi

Lär dig spela ett instrument - Lär dig sjunga

Anmälning 28.4–8.5.2022 - kungsvagen.fi

Evangeliska folkhögskolan
Vasa Campus

LinjeX  

LinjeS

Vasa Campus
Ett kreativt och spännande
mellanår med fokus på dig och din 
framtid! GRATIS för läropliktiga! 
Vi tar också emot äldre 
studerande i mån av möjlighet.
Ansökan via studieinfo.fi eller 
direkt till skolan.

Läs mera på efo.fi för mera info, eller ta kontakt! 
Korsholmsespl. 2, 65100 VASA tfn: 010 327 1610, info@efo.fi

LinjeXXGRATIS!

Studier i svenska för invandrare och andra 
som inte har svenska som modersmål. Gratis 
för de som har en godkänd integrationsplan. 
Ansökan direkt till skolan.

F O L K H Ö G S K O L E Å R E T  F Ö R  L Ä R O P L I K T I G A

STEINERgymnasiet
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kunskap kreativ itet  självkänsla

små grupper, stor gemenskap
 - ingen drunknar i mängden

VAD SKA DU 
STUDERA 
EFTER NIAN?
Inte helt säker? Då kan  
Folkhögskoleåret för  
läropliktiga vara något  
för dig! Studielinjer 22–23:

VÄSTRA NYLANDS 
FOLKHÖGSKOLA

 CREATE – konst & design 
 SLUSSEN (tidigare Tian)

Läs mer på vnf.fi/studier

Ansök 
22.2–22.3 

i GA

HITTA DITT 
DRÖMYRKE 
HOS OSS!
www.yrkesakademin.fi

Trivsel, Tradition, Trygghet och Tillförsikt

1895-2007

Svenska samskolan i Tammerfors
Skolgatan 14 
33200 TAMMERFORS
Tfn: 03-212 379

Fyra enkla ord, som beskriver 
Svenska samskolan i Tammerfors

Välkommen!

Koulukatu 14

03-212 3794

Svenska samskolan i Tammerfors
Koulukatu 14
33200 TAMMERFORS
Tfn: 050 4327189  www.samskolan.fi1895-2022

Fyra enkla ord, som beskriver
Svenska samskolan i Tammerfors

Välkommen!
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Föräldrachatten

Barnavårdsföreningen
bvif.fi 

Har du något på hjärtat?
I chatten får du stöd 
och råd av våra sakkunniga

SOMMAR  KURSER
2022

SOMMAR  KURSERSOMMAR  KURSERSOMMAR  KURSERSOMMAR  KURSERSOMMAR  KURSERSOMMAR  KURSERSOMMAR  KURSERSOMMAR  KURSERSOMMAR  KURSERSOMMAR  KURSERSOMMAR  KURSERSOMMAR  KURSERSOMMAR  KURSERSOMMAR  KURSERSOMMAR  KURSERSOMMAR  KURSER
Wegelius

Kom med och musicera
med oss i sommar!

Musikläger “Miniwegelius” 
Österbotten 

6-10.6.2022

Musikläger “Miniwegelius” 
Nyland 

27.6-1.7.2022

Stora Musikkursen 
30.6-8.7.2022

Blåsorkesterlägret 
3.7-8.7.2022

Orkester, musikal, körsång
,

rytmik och mycket mer!

mer info och anmälan:
 www.mwi.fi

Läsning ger en bättre värld
Den nationella läskampanjen Läsveckan hålls i år 

4-10.4.2022! Vi fokuserar på de mest utsatta och läsning 
som ett villkor för demokrati.

www.lukuviikko.fi

Unga är de bästa inspiratörerna
Vi ger ut den tvåspråkiga tidningen Lukufiilis-Läsglans  

för och av unga läsare.
www.lasglans.fi

Prata bok
På Bokmässan i Helsingfors 2022 samtalar elevgrupper  

med aktuella finlandssvenska författare 27 och 28.10.
Skolklasser kan både delta och komma för att lyssna.

Mer info: barbro.enckell-grimm@lukukeskus.fi

Kom meD och 

stöd läsning

Alla är lika viktiga
”

Var och en kan bidra i egenskap av till exempel lärare, 
förälder, medmänniska och kamrat.

Kolumn

 ■ Jag växte upp i ett medelklasshem med föräldrar som inte 
hade haft möjlighet till en högre utbildning. Då de var barn 
och unga saknades samhällets stöd för bland annat dem vars 
familjer drabbats av kriget eller föräldrars bortgång eller dem 
som kom från landsbygden med yrken eller arbeten koppla-
de till händerna och jorden. Trots intresse för att lära blev lär-
stigen för båda mina föräldrar kortare än vad de själva hade 
önskat eller haft kapacitet till. Mot den bakgrunden är det in-
te konstigt att de för mig önskade en högre utbildning än de 
själva haft möjlighet att nå. Hemma omgavs jag av en positiv 
inställning till skola även om mina föräldrar inte alltid kon-
kret kunde hjälpa mig med läxorna.

Min bästa kamrat kom från ett akademiskt hem där fram-
gång i skola var ett självklart mål och där hans framtid var 
mentalt förankrad i den akademiska sfären redan från liten. 
Mina föräldrars positiva inställningar till skola, och milda för-
väntningar på mig och min skolgång, i kombination med be-
hovet att vara lik min kompis var det som sporrade mig i sko-
lan. Så blev jag en av de hundratals tusen unga som under 
1970- och 1980-talet gjorde en social klassresa och som den 
första i vår släkt nådde en akademisk examen. Trots lite sämre 
utgångsläge kunde jag ändå nå min fulla potential.

 ■ I mitt arbete som studiehandledare för 20 år sedan kom jag 
ofta i kontakt med unga som hade potential att lära sig men 
där omgivningens stöd saknades. Det kunde gälla inställning-
en till skola bland föräldrar och vänner, brist i skolan på stöd 
för lärande eller situation i livet, avsaknad av individualisering 
eller stöd för tilltro till sig själv och sina möjligheter i livet. 
De bästa stunderna i den yrkesrollen upplevde när jag ungdo-
mar fick tilltro till sina möjligheter att lära och ta sig fram i li-
vet till de ställen de ville nå. Det var inte sällsynt att de själva 
blev förvånade över den oanvända potential som fanns i dem 
själva.

I dag går utbildningen allt starkare i arv. Barn som kommer 
från hem med lägre utbildning gör allt mera sällan en social 
klassresa som den jag gjorde. Vi lever också i ett mera kompli-
cerat samhälle än det jag växte upp i. Trots bättre stöd för lä-
rande i skola finns det faktorer i samhället som gör att många 

nöjer sig med en kortare lärstig än de har kapacitet till. Jag 
anser inte att en samhällsmedlems människovärde är beroen-
de av utbildningens längd. Men jag tänker att den med läng-
re utbildning har större möjligheter att själv välja sin roll och 
plats i arbetsmarknaden – och i livet. På så sätt bidrar längre 
utbildning ofta till högre välbefinnande för den enskilda indi-
viden. Att besitta kunskap och färdigheter stärker ju i sig ock-
så självkänsla och självtillit. 

 ■Våren 2021 utlyste Svenska folkskolans vänner en utma-
ningstävling med namnet SFV Start! med målet att locka pri-
vatpersoner, skolor, kommuner, organisationer och företag att 
ta fram sociala innovationer som jämnar vägen för en jämlik 
utbildning. Det betyder speciellt stöd till alla de ungdomar 
som är i underläge vad gäller möjligheterna att lära och hitta 
sin egen potential. Målet är att aktivera många parter i sam-
hället för att göra en insats för alla dem som behöver stöd för 
lärandet och hitta nya sätt att motverka de faktorer som i da-
gens samhälle kan inverka negativt på ungas möjligheter till 
välja sitt eget liv. Lösningarna kan tangera skola, 
arbetsliv, hemmiljö eller fritid. De kan också nå 
ut till en eller flera målgrupper som studeran-
de, föräldrar, handledare och föreningar. 

Av de tolv bidrag som en oberoende expert-
grupp först valde ut har nu hälften gått vida-
re till utmaningstävlingens sista skede. Ba-
ra en vinnare utses i slutet av mars, men 
för mig är alla som lämnat in ett bidrag 
lika viktiga. Att stödja ungas förmåga 
att lära och öka tilltron till egna för-
mågor är ett värdefullt jobb vi bör 
göra på bred front och där var och 
en kan bidra i egenskap av till exem-
pel lärare, förälder, medmänniska 
och kamrat.

Niklas Wahlström
Sektorsanvarig för utbildning, SFV
Läs mera om utmaningstävlingen på sfv.fi
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Förändringen betyder inte att psalmer för-
bjuds på skolavslutningen. Julkyrka kan ock-
så ordnas om det samtidigt erbjuds alternativ.

Katarina Halme-Wiklund, specialsakkun-
nig vid landskapsregeringens utbildningsby-
rå, ser förändringen som ett stort steg framåt.

– Vi skapar förståelse för varandra i stället 
för att segregering. Det är spännande att Åland 
går i bräschen och från fastlandet visas intresse 
för vår modell, säger hon.

Josephine Lönngren och Julia Thompson 
är kolleger vid Södersunda skola i Jomala. Sko-
lan har cirka 100 elever i årskurserna 1–6. De 
båda, som är lärare för varsin sammanslagen 
klass med elever i årskurserna 3–4, välkomnar 
det nya ämnet.

– Det är en stor fördel att alla elever deltar 
och får samma kunskap oavsett vilken religi-
on de tillhör eller om står utanför. Det främjar 
en vi-känsla, säger de och Thompson tillägger:

– Det här känns helt rätt i tiden och liknar 
upplägget i Sverige, som jag blev bekant med 
när utbildade mig och jobbade där.

Mycket att sätta sig in i
För att undvika en abrupt övergång smög de 
båda in en del av det nya i undervisningen re-

dan i fjol. En av förändringarna är att andelen 
bibliska berättelser minskat radikalt på lågsta-
diet, nytt är till exempel att man i trean-fyran 
tar upp högtider inom judendom och islam.

– Vi som klasslärare har för begränsade kun-
skaper om övriga religioner för att kunna för-
klara på ett bra sätt så det gäller att läsa på. 
Det finns inte heller ett enda läromedel, som 
är perfekt att använda, så vi måste plocka ihop 
en hel del eget material vilket givetvis betyder 
en del merarbete.

De båda deltar i den fortbildning som land-
skapets utbildningsbyrå ordnat och leds av ut-
omstående experter från Åbo Akademi men 
även från Sverige. Den har hittills bland an-
nat gett en bakgrund till hur religionen format 
vårt samhälle och våra värderingar. 

Blivit mer medvetna
– Vi har fått många tankeställare, till exempel 
hur vi uttrycker oss. Vi ska inte utgå från att 
alla är kristna och säga att ”vi” firar jul så här, 
vi ska uttrycka oss mer allmänt. Det är också 
viktigt att visa på alla likheter som finns mel-
lan religionerna. Om en elev i klassen har en 
annan tro kan den berätta mer men bara om 
den själv vill. Ingen ska känna sig utpekad.

Religion och livsåskådning blev 

 ett ämne på Åland
Alla elever i grundskolan på Åland läser sedan hösten ett nytt ämne  
– religions- och livsåskådningskunskap. – Nu får alla samma kunskap  
om olika religioner vilket kan bidra till ökad förståelse, säger klasslärarna  
Josephine Lönngren och Julia Thompson.
Text och foto: Helena Forsgård

aktuellt

Mikael Virta un-
dervisar i religi-
on på högstadiet. 
– Visst får vi ord-
na julkyrka även 
i fortsättningen, 
men den ska in-
te vara obligato-
risk och det ska 
finnas ett fullgott 
alternativ för de 
elever som inte 
deltar, säger han, 
här framför Joma-
la kyrka.

Vi skapar förståelse för 
varandra i stället för 
att segregering. 

”
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Josephine och Julia säger att eleverna är in-
tresserade av andra religioner.

– Det har ofta blivit livliga diskussioner un-
der lektionerna. De yngre eleverna har ett öp-
pet sinne och få fördomar. 

Ingen dramatik
Mikael Virta, lärare i religion, historia och 
samhällskunskap vid Kyrkby högstadiesko-
la, ser ingen större dramatik i förändringen 
för högstadiets del eftersom undervisningen 
redan långt vilat på en konfessionslös grund. 

– Det har blivit ett visst ståhej kring det nya 
ämnet, men det grundar sig långt på missupp-
fattningar. En del tror till exempel att vi inte får 
prata om Bibeln och Jesus mer. Det är klart att 
vi får det, men vi ska inte utgå från att alla ele-
ver vet vad exempelvis dop eller skriftskola är.

Rent praktiskt har förändringen lett till att 
vissa grupper ”fyllts på” med elever som ti-
digare hade livsåskådningskunskap. Nu sit-
ter alla i samma grupp och tar del av samma 
undervisning.

– Det är givetvis bra. Inte kan man välja 
bort vissa delar i andra ämnen heller. Vad jag 
själv tror eller inte tror på hör inte hit, lika lite 
som min politiska åsikt ska skina igenom i un-

dervisningen i samhällskunskap, säger Virta. 
Frågor kring gränsdragningen mellan reli-

gionsutövning och traditioner har väckts se-
dan det nya ämnet infördes. Får man sjunga 
Den blomstertid nu kommer på avslutningen? 
Får man ordna julkyrka? 

– Det får man. En enskild psalm i skolhu-
set är inte religionsutövning. Det är däremot 
julkyrka med en präst, som predikar, och bö-
ner som hålls. Skolan kan ordna julkyrka även 
i fortsättningen, men hemmen ska informeras 
och det ska inte vara obligatoriskt. Det i sin 
tur betyder att det ska finnas ett fullvärdigt al-
ternativ. Att lämna elever som inte deltar ”en-
samma” i skolan framför en dataskärm är in-
te ett sådant, säger Katarina Halme-Wiklund.

Vad säger hemmen? I stort sett ingenting en-
ligt de lärare som vi intervjuat.

– De som varit mest engagerade när det 
gällt religionsundervisningen, även före den 
här förändringen, är föräldrar som hör till nå-
gon frikyrka, säger Mikael Virta. 

Hem- och Skola-föreningen vid Strandnäs 
skola skrev i ett remissutlåtande att det nya 
ämnet är bra. Det är bredare och mer neu-
tralt, värderingar sätts åt sidan och alla får sam-
ma kunskap.

aktuellt

fakta
På Åland har en ny landskaps-
lag om barnomsorg och grundskola 
antagits och i samband med det har 
undervisningen i religionskunskap för-
ändrats. Från höstterminen är det nya 
ämnet religions- och livsåskådnings-
kunskap obligatoriskt för alla.
Tidigare utgick ämnet från den evang-
elisk-lutherska tron och var obli-
gatoriskt för elever inskrivna i den 
evangeliska lutherska kyrkan. Vård-
nadshavare till elever med en annan 
religion eller är skrivna i civilregistret 
kunde välja mellan religionskun-
skap eller livs åskådning. 
Enligt statistiken för 2020 hörde 70 
procent av ålänningarna till den 
evangelisk-lutherska kyrkan, drygt 
1 procent hörde till andra samfund. 
Över 28 procent, stod utanför.
Eftersom ämnet är nytt står utbildnings-
byrån vid landskapsregeringen bak-
om ett fortbildningspaket för 
lärarna. Det pågår hela läsåret.

Klasslärarna Josephine Lönngren och Julia Thompson till höger välkomnar det nya ämnet religions- och livsåskådningskunskap.  
– Det känns rätt i tiden, säger de.

FÖR UNGA SOM ÄR INTRESSERADE 
AV LIVET
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på step-utbildning.fi/sok-till-oss/
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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.

Nattkorpen
av Johan Rundberg 

 ■Föräldralösa Mika bor på 
Allmänna Barnhuset. För att 
överleva har hon utvecklat 
en snabb iakttagelseförmåga 
och ett särskilt sinne för de-
taljer. Fastän hon bara är tolv, 
är det hon som tillsammans 
med Amelia tar hand om 
småbarnen och stundvis roar 
dem med historier. 

När berättelsen börjar är 
det isande kallt och tullar-
na i Stockholm är igensnöa-
de. På natten lämnas en ny-
född flicka till barnhuset, det 
blir en kedja av händelser 
som kommer att sätta Mika 
i stor fara och leda till många 
oväntade möten. 

Det här är första delen i en 
trilogi som utspelar sig i de 
fattiga kvarteren i Sverige på 
1800-talet. Varken magi el-
ler fantasy, däremot utlovas 
mycket spänning. En blad-
vändare, ställvis rätt otäck, 
som ger läsaren en inblick i 
hur det var att leva som fat-
tigbarn i Stockholm under 
medlet av 1800-talet. En sä-
ker hit som högläsningsbok 
för åk 5 och 6 men läs den 
innan du läser högt.

Allt som rimmar på kär
av Elin Hansson  

 ■Gro är bästa vän med Mi-
na, och varje vecka blir Mina 
galet kär i en ny kille. Gro är 
mästare på att rimma till kil-
larnas namn, och det bästa 
hon vet är att skriva och rim-
ma. Gro vill bli poet. Men 
att bli kär på riktigt, det har 
hon ännu aldrig upplevt.

Men så händer det, Jo-
sh stiger in i klassrummet 
och en oljetanker kör rakt 
in i magen på Gro, BAM! 
Hon har aldrig förstått hur 
omtumlande och stort det 
känns, att det ens finns så 
många känslor som trasslar 
och sprakar i kroppen och 
knoppen. Och Josh i sin tur 
är nyfiken på Gro, något Mi-
na inte står ut med, för så 
klart är också hon kär i den 
spännande nya killen från 
Kalifornien. Och ingen får 
säga emot Mina.

Kärlek och vänskapstrassel, 
mopsar och magkittel, och 
om att våga säga ifrån hand-
lar denna bok. En härlig his-
toria (för åk 4–6) om hur 
stort och gnistrande det kan 
kännas, allt det där som rim-
mar på kär. 

Vitvivan och Gullsippan
av Pija Lindenbaum 

 ■Det finns två barngrupper 
som bor i varsitt hus uppe i 
bergen, Vitvivan och Gull-
sippan. Och så finns Schä-
fen som bestämmer. Vitvi-
van får dansa och spela trum-
mor, måla tavlor och hop-
pa på studsmatta. Gullsippan 
får skala potatis, duka av och 
diska och bära tunga stenar. 

– Det är väl orättvist, sä-
jer jag. 

– Det ska vara orättvist 
här. Jag tycker om när det är 
orättvist, säjer Schäfen. Jaha, 
tänker jag och fortsätter med 
mitt. Men det är inte så ro-
ligt längre. Allt börjar kännas 
lite tråkigt och samma he-
la tiden. Men så kommer jag 
på nåt.

Pija Lindenbaum är en 
mästare. Hon har igen gett 
oss en helt underbar bilder-
bok, den här handlar om fri-
het och revolution. En bok 
som berör och sätter igång 
tankarna, en bok som kan 
diskuteras av många olika lä-
sare i många olika åldrar. 

En underbar mamma
av Katarina von Numers 
Ekman och Lotta Fors 

 ■Ebbas nya granne Mira-
bell har en underbar mam-
ma. Hon visar sin kärlek, 
tillåter kojor och har ett för-
flutet som hundfrisör. Ebbas 
egen mamma äter framför 
datorn, grälar med mormor 
och gnuggar ketchupflaskans 
kork ren. 

– Jag vill ha en annan 
mamma. En som är glad! ro-
par Ebba till sist.

Hur känns det för mam-
ma? Och hur känns det för 
Ebba? 

En underbar mamma är 
en berörande bilderbok som 
lyckas vara både smärtsam 
och vacker och lite hopp-
full samtidigt. Dedikationen 
är underbar, ”Till alla sorters 
mammor och barn!”

Rigelstenen
av Sebastian Nyberg 

 ■Simon går i åttan och hans 
liv är en mardröm. Han blir 
mobbad i skolan och den en-
da som vågar umgås med ho-
nom är bästa kompisen Lin-
nea. Simon och Linnea och 
Linneas kompis Alma kom-
mer en bortglömd hemlighet 
på spåren, men det visar sig 
snart att de är inte är de en-
da som söker svar på gåtan. 
Också starka, onda makter 
har börjat röra på sig. Även-
tyret blir farligt. Riktigt far-
ligt. Ungdomarna stöter på 
överfall, försvinnanden och 
mord. Kommer de att lyck-
as stoppa de onda makterna 
innan det är för sent? 

Rigelstenen är en ruskigt 
spännande fantasyberättel-
se. Tid och rum följer eg-
na spelregler och läsaren får 
möta både nutid och forn-
tid. Samtidigt som berättel-
sen är mörk finns här starka 
skildringar av vänskap, mod 
och kärlek.

Bilderböcker Kapitelböcker UngdomsböckerHögläsningsböcker 
Saker man inte vill veta
av Nicola Yoon 

 ■ Ibland blir du förälskad 
i ett författarskap, en röst 
som du kan lita på och trivas 
med. Varje ny bok är som att 
möta en vän som du vet att 
både kommer att överraska, 
underhålla och beröra dig. 
Nicola Yoon är en författare 
som tog sina läsare (och mig) 
med storm då hon för sex år 
sedan debuterade.

I Saker man inte vill veta 
är det Evie som drabbas: först 
av föräldrarnas skilsmässa, 
sedan den obarmhärtiga in-
sikten om att allt förändras. 
Hur är det möjligt att en kär-
lek som i början lovar allt, of-
ta slutar i separation? 

Evie tänker inte låta sig lu-
ras. Särskilt inte efter att hon 
gång på gång tvingas bevitt-
na hur ett kyssande par en 
dag också kommer att upple-
va smärta och sorg. 

Livet har också slagit hårt 
mot X, hipsterkillen med 
dreadlocks och musiker-
drömmar. Tills det oundvik-
liga sker; mötet mellan Evie 
och X tänder gnistor. 

En varm och underhållan-
de berättelse om kärlek.

Hemligheten på Helmersbruk
av Eva Frantz 

 ■Det är december år 1975. 
Flora och hennes mamma 
har kommit till den lilla sta-
den Helmersbruk där de ska 
fira jul. Deras första jul ut-
an pappa. 

Mamma jobbar mest och 
Flora upptäcker ensam Hel-
mersbruk där mystiska saker 
börjar hända i närheten av 
den övergivna von Heimska 
herrgården. Föremål dyker 
upp från ingenstans. En snö-
vit ekorre vill henne något, 
en snövit ekorre som ingen 
annan kan se. En pojke dy-
ker upp och försvinner igen. 
Röster viskar i skuggorna. 

Eva Frantz har gjort det 
igen. Hon har skrivit en rik-
tigt spännande spökhistoria 
där allt kan hända och där lä-
saren letar efter svaren till-
sammans med Flora. Boken 
är skriven i 24 kapitel och 
fungerar väldigt bra som ad-
ventsbok, men den går lika 
bra att läsa nu efter jul. Häl-
sar en läsare som inte skul-
le ha klarat av att läsa bara ett 
kapitel om dagen.

Bilskelettet
av Hanna Lundström 

 ■Bilskelettet är något så 
ovanligt som sju välskriv-
na och verklighetsnära be-
rättelser. 

Här finns både humor och 
värme, korta noveller om att 
vara ensam och äntligen hitta 
en vän, om den hopplöst be-
roende pappan som inte ens 
i simhallen kan släppa taget 
om sin mobil. I titelnovel-
len lockar Julia med sig Elias 
för att visa sitt fynd. Äntligen 
har hon hittat en vän som 
hon kan lita på. Eller?

Varje historia berör på oli-
ka sätt en katastrof och ring-
ar in ett angeläget tema: att 
våga säga nej och välja det 
man verkligen vill, om svarta 
fåglar och hämnden som inte 
blir som man tänkt sig, om 
att bli så arg ”att det vinglar 
till inne i huvudet”. 

Vardagsnära och lätt att ta 
till sig, perfekt att jobba med 
i klass för åk 3 och 4.

Hanna Lundström skri-
ver så det sprakar om verk-
ligheten!
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Hem och Skola besöker Ingå en mörk janua-
rimorgon för att träffa elever vid Kyrkfjärdens 
skola. Tidningens reporter och eleverna sam-
las utanför skolan för att diskutera läsning och 
dess betydelse. Eleverna i årskurs sex, Alf Vik-
ström, Gustaf Westerholm, Ida Ollikainen 
och Linn Sjöström, alla 12 år gamla, berättar 
att de har ett stort läsintresse.  

– Jag läser ändå mera i skolan är hemma, sä-
ger Alf Vikström och får medhåll av de andra. 

Vikström berättar att han prioriterar annat 
än läsning på fritiden. 

– Jag brukar sporta mycket på min fritid, 
säger han. 

– Samma här, säger Gustaf Westerholm. 
Trots att eleverna läser mera i skolan än 

hemma läser de ändå regelbundet böcker. Poj-
karna berättar att de läser ungefär två böcker 
per månad, flickorna läser tre.

Vilken genre som intresserar varierar ändå 
bland eleverna. Gustaf Westerholm berättar 

att han läser oftast böcker ur kategorin fantasy.
– Mina favoritböcker är serien om Harry 

Potter. 
– Min favoritbok är Kapten Kalsong, säger 

Alf Vikström och skrattar. 
Flickorna kommer inte på någon särskild 

bok som de tycker bäst om. Ida Ollikainen 
berättar ändå att hon senast läste en bok om 
kaniner. 

– Ibland läser jag också deckare, säger hon. 
– Jag läste senast en av Till alla mina fans-

böckerna, säger Linn Sjöström. 
Till alla mina fans är en amerikansk bokse-

rie skriven i dagboksform. 
– Jag brukar oftast läsa skräckböcker, säger 

hon.
Alf Vikström säger att han läste se-

nast fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovics 
självbiografi. 

– Det är lätt att läsa böcker om idrott då jag 
själv tycker om det. 

Läsning är roligt i Ingå
Den digitala utvecklingen har 
fört med sig nya produkter 
som till exempel lockar barn 
och unga att välja spelande 
framom läsning. Elever vid 
Kyrkfjärdens skola i Ingå anser 
ändå att läsning är viktigt och 
roligt.

Text: Johan Illman,  
foto: Johan Illman, Lisa Nylund

Tycker ni läsning är viktigt?
– Ja, bland annat när man ska hålla föredrag 

inför klassen är det bra att kunna läsa ordent-
ligt, säger Alf Vikström.

Ida Ollikainen tycker att det finns flera po-
sitiva aspekter med läsning.  

– Samtidigt som man blir bättre på att läsa 
lär man sig något nytt, säger hon.  

Förutom idrott finns det många andra ak-
tiviteter som konkurrerar med läsningen om 
elevernas tid. Bland annat är tv- och dator-
spel populära, säger ele verna vid Kyrkfjärdens 
skola.

– Det finns många olika spel att välja mel-
lan. Det gör det lätt att hitta något som man 
själv gillar, säger Ida Ollikainen. 

– I tv-spelen får man skapa själv sin egen 
värld, det kan man inte göra i böckerna, sä-
ger Alf Vikström.

Klassläraren Lisa Nylund och Eva Wick-
holm-Ekman konstaterar att vid Kyrkfjär-

dens skola finns ett stort intresse för läsning 
bland eleverna. 

– Både bland flickorna och pojkarna har vi 
ivriga läsare, säger Lisa Nylund. 

– Eleverna har ändå olika utgångslägen när 
det gäller läsning. Det är viktigt att de läser 
böcker som är skrivna på deras egen nivå, sä-
ger Eva Wickholm-Ekman. 

Lisa Nylund tillägger att ha goda läskun-
skaper är något som man behöver hela livet.

– Ordförråd och förståelse för text behöver 
man till exempel redan vid sommarjobb. 

Eva Wickholm-Ekman säger å sin sida att 
eleverna måste ständigt upprätthålla sina 
läskunskaper. 

– Förr i tiden fortsatte eleverna att läsa böck-
er i samma takt efter att de hade knäckt den så 
kallade läskoden. I dag då spelen konkurrerar 
om elevernas tid så finns det en risk för att de-
ras läskunskaper försvagas och inte når samma 
nivå som tidigare generationers.

Linn Sjöström och Ida Ollikainen läser ungefär tre böcker per månad. – Jag läste senast en av Till alla mina fans-böckerna, säger Linn. Alf Vikström och Gustaf Westerholm läser böcker oftare i skolan än hemma. – Mina favoritböcker är serien om Harry Potter, säger Gustaf.

aktuellt

Klassläraren Lisa Nylund och Eva Wickholm-
Ekman konstaterar att vid Kyrkfjärdens skola 
finns ett stort intresse för läsning bland elever-
na. ”Både bland flickorna och pojkarna har 
vi ivriga läsare”, säger Lisa Nylund.
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information som förbryllar
 ■Pandemin har dominerat nyhetssändningarna i två 

år. Regeringens pressträff på julhelgerna med hot om 
distansundervisning på mycket kort varsel var en för-
bryllande uppvisning i motsägande information, enligt 
tidningen Läraren.

”I två år har vi levt med pandemin. Man kunde vid 
det här laget förvänta sig en tydligare kommunikation 
och klarare direktiv från myndighetshåll. Det är det 
minsta en yrkeskår som går på knäna kan förvänta sig”, 
skriver Mattias Fagerholm.

Stödbehovet ökar
 ■Antalet elever som behöver stödåtgärder ökar inom 

alla utbildningsstadier. Coronan har ytterligare bidragit 
till ett ökat behov av stöd, enligt Nationella centret för 
utbildningsutvärdering NCU som sammanställt en rap-
port om jämlikhet och likvärdighet inom utbildningen. 

– De otillräckliga stödåtgärderna märks till exempel i 
att en grupp elever med bristande kunskaper i läsning, 
skrivning och räkning fortsätter från grundskolan till 
andra stadiet. Behovet av stöd överförs med dessa elever 
främst till yrkesutbildningen, säger NCU:s vice direktör 
Hannele Seppälä.

Enligt NCU:s utvärderingar håller den finländska ut-
bildningen en god jämlikhetsnivå i ett internationellt 
perspektiv. De ekonomiska och välfärdsrelaterade skill-
naderna mellan och inom regionerna har ökat under de 
senaste åren och detta återspeglar sig på enheterna inom 
småbarnspedagogiken och olika läroanstalter. 

Stöd ska stärka jämlikheten 
 ■ Jämlikhetsunderstödet som Undervisnings- och kul-

turministeriet utlyste i januari är avsett för att stärka 
jämlikheten, jämställdheten, närskoleprincipen och den 
inkluderande verksamhetskulturen inom småbarnspe-
dagogiken, förskoleundervisningen och den grundläg-
gande utbildningen. Syftet är också att främja inlärning, 
välbefinnande och växelverkan samt sådant nödvändigt 
och tidigt stöd för elever som behövs för att ordna un-
dervisningen.

– Skillnaderna mellan elevers kunskaper ökar och 
hemförhållandena har fått en större betydelse för kun-
skapsnivån. Den utdragna coronaepidemin har försvå-
rat situationen ytterligare. Genom understödet reagerar 
vi på den här ojämlika utvecklingen bland annat genom 
att göra det möjligt att tillgodose det akuta behovet av 
extra personal i daghem och skolor, säger undervisnings-
minister Li Andersson i ett pressmeddelande.

”Fulet” på skolturné
 ■Teaterpjäsen som som bygger på John Ajvide Lind-

qvists novell om mobbning kan den här vintern och vå-
ren ses i många skolor runt om i Svenskfinland inklu-
sive Åland. I mars spelas Fulet för ungdomsarbetare på 
centralbiblioteket Odet i Helsingfors.

Tidningen Hem och Skola såg föreställningen i slu-
tet av november vid Steinerskolan i Helsingfors. Den 
gripande pjäsen om hur så mycket kan gå riktigt fel, 
och till om med sluta med största möjliga tragedi, berör 
många utöver hen som mobbas och dem som mobbar.

Fulet riktar sig främst till högstadier och yrkesskolor 
samt gymnasiernas högre klasser.

– Pjäsen lämpar sig utmärkt för vuxna och det skul-
le vara bra om till exempel föräldraföreningar beställde 
den så att både de vuxna och barnen ser föreställning-
en och kan fortsätta diskussionen hemma, säger Johan-
na af Schultén.

Tro på dig själv!
 ■– En smidig övergång till högre utbildning förutsät-

ter goda självregleringsfärdigheter och en tro på sin stu-
dieförmåga. Detta är något som kan övas redan långt 
innan. Skolelever kan stödjas i att hitta de sätt som de 
lär sig bäst på och att ställa upp mål och göra realistiska 
planer för skolarbetet. 

Det säger Katarina Perander som arbetar som sak-
kunnig vid Förbundet Hem och Skola. Hon disputera-
de i december 2020 vid Pedagogiska fakulteten vid Hel-
singfors universitet med avhandlingen Klättra och kana 
vid övergången till högre utbildning. 

I doktorsavhandlingen kom Perander fram till att det 
behövs ett ökat kollektivt ansvar för välmående under 
både tiden före som tiden efter gymnasiet. Stöd för lä-
rande och färdigheter i studieteknik ökar tilltron till den 
egna förmågan och förstärker känslan av ha kontroll 
över sin lärprocess, visar Peranders forskning. 

Efterlängtade böcker
 ■ I januari har 258 förstaklasser runt om i landet fått ett 

bokpaket i gåva. Paketet innehåller tio nya barnböcker 
och ett tryckt inspirationsmaterial för att främja läsning 
och läsintresse. Bokpaketet från Lisi Wahls stiftelse för 
studieunderstöd är en efterlängtad gåva i skolklasser var-
je vinter och kan sökas turvis av årskurs ett och fem. 

I årets bokgåva till ettor ingår bilderböcker, fakta-
böcker, poesi och börja-läsa-böcker från finlandssven-
ska och svenska utgivare. Bokpaketen administreras av 
Förbundet Hem och Skola och urvalet är gjort av Syd-
kustens ordkonstskola som också ger ut ett eget inspira-
tionsmaterial till böckerna. 

Med hjälp av diskussionsfrågor och uppgifter får skol-
klasserna verktyg att fördjupa läsupplevelsen och stimu-
lera barnens eget skapande och skrivande. Samtal och 
arbete kring böcker är avgörande för att uppmuntra in-
tresse för läsning och litteratur.

✏ PLOC KAT

på Solvalla och Norrvalla
Studera idrott & hälsa

Läs mer om utbildningarna och ansök: folkhalsan.fi/utbildning

Grundexamen i idrott

Idrotts- 
ledare
Solvalla & Norrvalla
Studiestart hösten 2022.  
Ansökan via Gemensam ansökan 
22.2–22.3.2022,  
www.studieinfo.fi 

Yrkesexamen i 

idrott och  
träning
Kompetensområde för idrott –  
Motionsrådgivare & Auktoriserad  
Personlig Tränare

Solvalla
Studiestart 1.9.2022. 

• Yrkesexamen i massage 
 Norrvalla, studiestart 15.8.2022

• Warm-up – Folkhögskoleår 
 för läropliktiga 
 Norrvalla, studiestart 15.8.2022

• Reseledare, 18 kp
  Norrvalla, studiestart 15.8.2022

• Mentaltränare, 80 sp
  Solvalla & Norrvalla, hösten 2022

IB World School
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tips
Solskenssoppan 
kan serveras till  
exempel med en  
bit rostat bröd.

FOTO: KARIN LINDROOS

recept

Solskenssoppa
300 g majskärnor (färska) eller
 en burk på 340 g
1 dl vatten om du använder färsk majs
1 gul lök
1 msk rapsolja
3 medelstora potatisar
1 grönsaksbuljong
1 liter vatten
2 dl mjölk
1 msk smör
 gräslök eller persilja som dekoration
Gör så här:
1. Häll majsen med en deciliter vatten i en skål 

och mixa, eller använd en matberedare. Pas-
sera massan genom en stormaskig sil. Om du 
använder majs på burk kan du mixa hela bur-
kens innehåll. Tillsätt då inte vatten.

2. Skala och hacka löken i små bitar.
3. Skala och skär potatisen i bitar.
4. Koka upp vattnet och tillsätt buljongtärning-

en, rör om tills den lösts upp.
5. Fräs löken i oljan i en kastrull tills den är 

mjuk – utan att den tar färg. Tillsätt potati-
sen och häll på buljong så att den precis täck-
er potatisbitarna.

6. Koka tills potatisen är mjuk, cirka 10 minu-
ter. Tillsätt majsen. Späd soppan först med 
mjölken och sedan med mera buljong till 
önskad konsistens.

7. Koka upp soppan under omrörning.
8. Rör i matfettet och strö över finklippt gräslök 

eller persilja.
9.  Servera genast. 

BARNBOKEN

“En kråksång för 
Nordens barn”
Kultur, fritid och lek är alla barns rättighet! Inom Luckans 
projekt Barnens rätt på jorden här i Norden har pedagogiskt 
material, dramatiserade dikter och en barnbok skapats som 
handlar om barnets rättigheter och Norden. 

På barnkultur.luckan.fi kan du köpa barnboken och ta del av det 
pedagogiska materialet och de dramatiserade dikterna. Boken finns på 
svenska, finska och nordsamiska. 

Författare: Annika Sandelin Illustratör: Linda Bondestam

I Finland finns 11 Luckan och alla arbetar med barnkultur.  
Luckan erbjuder informations- och kulturverksamhet samt  
specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare. 

tomat- och paprikasalsa
6-7 tomater
1 röd paprika
1 vitlöksklyfta
2 msk olja
1 msk citronsaft
2 msk färsk oregano
 salt och peppar
Gör så här:
1. Halvera tomaterna och ta ur fröna med en 

sked. Skär fruktköttet i tärningar.
2. Tvätta paprikan, ta bort fröhuset och skär 

fruktköttet i tärningar. Finhacka vitlöken och 
blanda med paprikan och tomaten. Tillsätt 
olja, citronsaft och oregano. Blanda väl.

3. Krydda med salt och peppar och låt smaker-
na jämnas ut i rumsvärme i cirka en timme. 

4. Servera på rostat bröd eller som pastasås (gör 
då en större sats).
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Träffpunkt föräldrar
 ■Hem och Skola har tillsammans med Folkhälsan utarbetat ett nytt 

koncept för föräldrakvällar som vi kallar Träffpunkt föräldrar. Tanken 
är att föräldrar i en klass eller i en förening kan arrangera en Träff-
punkt föräldrar med hjälp av en kort introduktionsvideo och stöd-
material. Målsättningen är att träffas och mötas i dialog och lyssna på 
varandra, inte att skapa en gemensam ståndpunkt om speltid, läxläs-
ning eller ett annat ämne. Experter från olika organisationer har in-
bjudits till att skapa egna introduktionshelheter online till Träffpunkt 
föräldrar. Vi hoppas och tror att det kan bidra till många meningsful-
la möten om frågor som är viktiga för alla föräldrar. 

Välkommen till andra stadiet
 ■Är du förälder till en ungdom som går ut grundskolan i vår? Vi har 

en broschyr som är riktad just till dig. Vårt populära material Välkom-
men till andra stadiet finns nu på svenska, finska och engelska. Texten 
har Hem och Skola skrivit i samarbete med Suomen Vanhempainliit-
to. I broschyren tar vi upp hur man som förälder kan stöda sin ung-
dom i brytningsskedet mellan grundskolan och följande skolstadium. 

Dagis börjar – välkommen!
 ■Föräldrar vars barn börjar på dagis har ofta många frågor och fun-

deringar. I broschyren Dagis börjar – Välkommen! finns svaren till 
många av frågorna. Pedagoger på dagis tipsar ofta om broschyren i 
samband med att barnet får en dagisplats. Du kan hitta den och an-
nat aktuellt material på Hem och Skolas webbplats hemochskola.fi/
material 

Bokpaket hos 258 förstaklasser
 ■Hem och Skolas samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieun-

derstöd har resulterat i att 258 förstaklasser har fått ett bokpaket som 
planerats just för dem. Tio böcker ingår i paketet och Sydkustens 
Ordkonstskola har utarbetat ett pedagogiskt material som stöd för de 
lärare i åk 1 vars klasser får böckerna. Vi önskar att böckerna väck-
er läsintresse!

Aktuellt från förbundet

1. Genom vilken huvudstad rinner floden Moldau? a. Prag, b. Bratislava, c. Bukarest. 

2. I vilket brädspel är Kairo den ena startpunkten? a. Afrikas stjärna, b. Cluedo, c. Ticket To Ride. 

3. Av vilken produkt är Madagaskar världens största producent? a. saffran, b. vanilj, c. ananas. 

4. Nepals flagga är världens enda flagga som inte är fyrkantig. Hur många sidor har den? a. fem, b. sex, c. sju. 

5. I vilken stad spelas den anrika Grand Slam-turneringen i tennis, Australiska öppna? a. Canberra, b. Sydney, c. Melbourne.

6. För vad är den väldigt avlägset belägna Påskön berömd? a. stenstatyer, b. tropiska stränder, c. sköldpaddor. 

7. Vad heter den stora rovfågeln som lever i bergskedjan Anderna, som är en viktig nationell symbol för bland annat Argentina och  
Chile? a. kondor, b. kolibri, c. kakadua.

8. Vad kallas den amerikanska presidentens arbetsrum? a. Lila rummet, b. Ovala rummet, c. Biljardrummet 

9. Vad hände i den sydengelska staden Southampton den 10 april 1912? a. Världens första tv-sändning gjordes, b. Titanic åkte  
på sin första, och sista, resa, c. Världens första fotbollsmatch spelades.

10. Ett av Finlands sju Unesco-världsarv finns här. Vilket? a. Noux nationalpark, b, Gamla Borgå c. Sveaborg.

hemifrån hem

Rätt svar: a. Prag, a. Afrikas stjärna, b. vanilj, a. fem, c. Melbourne, a. stenstatyer , a. kondor, b. Ovala rummet, b. Titanic åkte på sin första, och sista, resa, c. Sveaborg.

Podden Vårdnadshavarens 
förklaring kommer med nya 
avsnitt också i år. Med podden 
vill Förbundet Hem och Skola 
nyansera diskussionen om 
skolan.

– I skolvärlden finns det frågor som är lite ta-
bubelagda och eldfängda och då beslöt vi oss 
för att lägga fingret på dem, säger verksamhets-
ledare Micaela Romantschuk.

Så här långt har poddavsnittena intressan-
ta rubriker som Vem övervakar skolan?, Var är 
pappa?, Är skolan för krävande?, Tar mobb-
ningen aldrig slut?, Är skolan för självuppta-
gen?, Finns det klasser i klassen? och Ska man 

handarbeta på skoltid? I podden öppnar Mi-
caela Romantschuk upp det som just nu dis-
kuteras i skolorna tillsammans med journalis-
ten Christian Bertell.

– Tanken är inte att vi ska komma till nå-
got absolut svar, utan det handlar om att öpp-
na diskussioner och ta fram olika perspektiv, 
säger Bertell.

Podden tar upp aktuella ämnen kring skolan



Fem frågor

För Camilla Forsberg kretsar det mesta kring 
skola och lärande. Till vardags arbetar hon som 
fortbildningschef på Centret för livslångt lä-
rande vid Åbo Akademi och på fritiden är hon 
ordförande i Hem och Skola-föreningen vid 
Norra Korsholms skola. Hon har två barn som 
går i årskurserna sex och nio. 

Vilken betydelse har det för samman-
hållningen i en klass att föräldrarna 
känner varandra?

– Det är oerhört viktigt att föräldrarna byg-
ger upp en tillit inom gruppen och att det finns 

en öppen dialog mellan skola och föräldrar. 
När det finns ett etablerat föräldranätverk är 
det lätt att reda ut eventuella konflikter eller 
andra utmaningar. Det är inte lika lätt att ringa 
någon man inte känner från tidigare.

Hur har pandemins begränsningar 
påverkat de traditionella evenemangen, 
som julfester och föräldramöten?

– När jag tog över som ordförande hös-
ten 2020 hade det mesta satts på undantag i 
ett halvår. Det fanns en anda av nytänkande 
i vår styrelse och tillsammans försökte vi hit-
ta nya former för att göra det möjligt för för-
äldrar att träffa varandra. Vi bjöd in dem till 
ett kvälls evenemang, där programmet bland 
annat innehöll en vandringsbana med frågor 
och vid målgången på skolgården bjöds på li-
te dryck och tilltugg. Vi fångade upp ett tema 
som eleverna jobbat med i skolan, nämligen 
hälsa och välbefinnande. Evenemanget pågick 
17.30–19 och alla fick komma när det passa-
de dem. Uppslutningen var mycket stor och 
bland föräldrarna uppskattades det att tiden 
var flexibel. Vi har sedan dess ordnat liknan-
de föräldraträffar vår och höst, med lite varie-
rande program. För klassföräldrar har vi oftast 
haft digitala möten, vilket underlättar för dem 
som har en hektisk vardag.

Har pandemin fört med sig något posi-
tivt i Hem och Skolas arbete?

– Ja, begränsningarna har satt fart på kreati-
viteten och det har varit bra att vi kunnat bryta 
vissa traditionella evenemang och skapa nya. 
Många har också upptäckt möjligheterna med 
digitaliseringen, som erbjuder utmärkta kom-
plement till traditionella kontakter.

Du har också varit med om att dra i 
gång Vi läser tillsammans-projektet. 
Vad är det?

– Det är en bokcirkel där barn och föräld-
rar deltar tillsammans och läser högt ur en ge-
mensam bok. Vi har medvetet valt böcker som 
inte är så kända, men som ger nya upplevelser. 
Nya boktitlar väljs för höst och vår. Läsecirkeln 
innefattar träffar med högläsning. Läsning är 
alltid viktigt och vi vill stödja det så gott vi kan. 

Hur mycket schemalagda fritidsintressen 
ska skolbarn ha?

– Det är en fråga som man måste avgöra 
i varje familj och man ska vara uppmärksam 
på tecken som tyder på att det blir för myck-
et. Min egen erfarenhet som lärare säger än-
då att barn som håller på med någon hobby i 
allmänhet lär sig att bli strukturerade och mår 
bra av sin fritidssysselsättning.

Camilla Forsberg är en av 
tio personer som belönats 
med utmärkelsen Du är 
guld värd, bland annat 
för insatserna med att 
ordna pandemianpassade 
föräldraträffar.

Text: Johan Svenlin, Foto: Åbo Akademi

coronan tvingade fram nya former 
för föräldraträffarna


