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I det här numret

Att delta i föreningsverksamhet eller annan form av
frivilligt arbete är i mina ögon ett tecken på stark
känsla av samhällsansvar, ibland kunde man nästan
kalla det altruism.

Andras och egen lycka
■■Många Hem och Skola-föreningar runt om i landet har nyligen haft årsmöte och i samband med det valt in nya styrelse
medlemmar. Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till alla
som nu har avgått för deras ovärderliga bidrag till verksamheten. Jag vill också hälsa alla nya styrelsemedlemmar hjärtligt
välkomna och tacka er redan nu för att ni har beslutat ge av er
dyrbara tid för att arbeta för barnens och familjernas väl. I de
flesta föreningar finns det utöver styrelsen även många andra
som aktivt bidrar till verksamheten. Ni är också värda ett riktigt stort tack.
Att delta i föreningsverksamhet eller annan form av frivilligt arbete är i mina ögon ett tecken på stark känsla av samhällsansvar, ibland kunde man nästan kalla det altruism. Det
som många aktiva drivs av är tanken på att kunna bidra till
något gott och något större. Lite lustigt i sammanhanget är
det faktum att flertalet studier har kunnat påvisa att handlingar av vänlighet eller snällhet gentemot andra får oss själva att
bli lyckligare. En annan bevisad väg till lycka är social gemenskap och tillhörighet. Inom ramen för Hem och Skola-verksamheten finns det gott om möjligheter till både stark social gemenskap och till att utföra snälla och vänliga handlingar. Att jobba tillsammans för en gemensam god sak ger nästan
per automatik en samhörighetskänsla. Ett engagemang i Hem
och Skola kan - utöver de andra goda effekterna - medföra rejäla individuella fördelar i form av lycka.
■■Också i mina barns skola har vi haft ett skifte den här hösten. Till min glädje konstaterar jag att vi har många nya ivriga styrelsemedlemmar som redan har tagit sig an sin uppgift
med stor energi. Vår lilla förening har såsom många andra varit tvungna att lägga en del av verksamheten på is under pandemin, men nu är det helt tydligt nya krafter och nya vindar i
seglen. Jag hoppas och tror att samma trend går att se i många
andra föreningar också.
Det finns i dag en större beställning på Hem och Skolas
verksamhet än på länge. Barn och unga har alltid haft ett be-
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hov av pålitliga strukturer runt sig då de växer upp, ett nätverk att känna sig hemma i, vuxna som mår bra och som förmedlar framtidstro och trygghet. Mot dagens bakgrund av
klimatkatastrof, pandemins svallvågor, krig och energikris blir
det behovet extra stort.
Själv kände jag ett behov av att koncentrera mitt engagemang till min nya post som Förbundet Hem och Skolas ordförande och lämnar därför efter många år – och med stor saknad – gräsrotsverksamheten. Jag kommer att bära med mig
många fina minnen av roligheter som vårt gäng har hittat
på och genomfört. Dessutom har jag fått lära känna en massa finfina typer av vilka jag numera kan kalla flertalet för mina vänner.
Och jo, arbetet har känts meningsfullt och gett mig lyckokänslor allt
som oftast. Varm rekommendation!

Nora Grotenfelt

Låt oss läsa!

■■I förra numret av tidningen debuterade Tobias Larsson som boktipsare.
I det här numret ger han nya tips på
böcker riktade till allt från småbarn
till äldre ungdomar. Vi har också intervjuat honom för att ta reda på hur
han ser på sitt jobb som specialbiblioteksfunktionär, eller läsinspiratör som
han hellre kallar sig.
Barns och ungas bristande intresse
för läsning är ett aktuellt tema. Men
Tobias Larsson har en annan uppfattning: det finns många barn som läser
mycket. Och de barn som ännu inte
upptäckt läsningen vill han uppmuntra och inspirera.
Han konstaterar att det kan bli förvirrande för de läsande barnen att hela tiden höra vuxna säga att barn inte
läser. Det läsande barnet kan då börja tvivla och känna att det borde göra
något annat istället, något som and
ra barn gör.
Tobias Larsson önskar att vi vuxna oftare skulle lägga bort telefonen,
stänga datorn och tv:n, och istället ta
fram en bok. ”Vi vuxna måste rannsaka vårt beteende, vi är förebilder och
det vi gör skickar signaler till barnen.
Fler vuxna borde läsa på ett synligt,
nästan demonstrativt sätt”, säger han.
Jag hoppas att du läser och låter dig
inspireras av hans boktips längre fram
i tidningen. Vem vet - kanske tipsen
också väcker din egen läslust?

Charlotta Svenskberg
redaktör

Innehåll
Ukrainarna trivs i sin nya skola

4

Pavel är en av de ukrainska barnen i Zachariasskolan i Nykarleby. Han tycker att skolan
i Finland är bättre, och speciellt skolmaten.
Språket är en utmaning, men med hjälp av
kroppsspråket och Googles översättningstjänst
lyckas eleverna och lärarna kommunicera och
förstå varandra.

som liten Drömde tobias larsson
om ett eget bibliotek

10

Tobias Larsson vill inspirera barn och unga att
läsa. Han jobbar på Richardsgatans bibliotek i
Helsingfors, och är numera också vår boktipsare. Han önskar att vuxna oftare skulle bestämma sig för att lägga bort telefonen, stänga tv:n
och istället ta fram en bok. Det kan hjälpa barnen att hitta motivationen till att läsa.

Skolhunden Naala ger lugn

14

Collien Naala är utbildad skolhund och följer med sin matte Johanna Rosendal till Ekenäs högstadieskola några dagar i veckan.
Hon märker att Naalas närvaro i klassrummet
ger eleverna glädje, lugn och fokus. Speciellt
de rastlösa och oroliga eleverna gynnas av att
Naala är med.

”Det är lättare att räkna på papper” 18
Natalie Räsänen studerar andra året vid Kyrkslätts gymnasium. Hon är van vid att stor del
av materialet i skolan är digitalt, men hon upplever att hon lär sig bäst när hon antecknar
med papper och penna. Susanne Nygård, pedagogisk planerare på Lärum konstaterar att
det är viktigt att lärarna lär eleverna hur de ska
använda de olika digitala verktygen.

förbundsordförande

”Finland är en inspiration”

22

Psykologen Siri Helle anser att psykisk hälsa
måste in på skolschemat i Sverige. Som psykolog har hon sett hur den psykiska ohälsan
bland unga har ökat. Psykisk hälsa som skolämne skulle vara förebyggande och hjälpa de
unga att må bättre, tror hon.

Mellanmålsmuffins28
Dessa muffinsar är både mättande och goda. Bred färskost på dem eller ringla över lite honung. Eller använd något annat du tycker är gott!

HEM & SKOLA • 2/2021 •

3

Ukrainarna
trivs i sin
nya skola
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Zlata har fyllt
självporträttet
med sånt hon
gillar.

läs mera
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reportage
Ukrainska, arabiska, albanska och engelska. Men
även kroppsspråk och de första trevande meningarna på svenska. I den förberedande klassen
i Zachariasskolan i Nykarleby gäller det att hålla
koll på språken.
Sonja Finholm, text • Eva-Stina Kjellman, foto

Pavel tycker om den finländska skolan, speciellt att man själv får göra så mycket.

Det har varit en annorlunda terminsstart för
Irene Slätbacka och hennes kolleger i Zachariasskolan. Varje år brukar skolan ha en grupp
med förberedande undervisning för barn från
andra länder, men i år finns det hela tre grupper, och största delen av barnen är ukrainare.
– Titta, här är vår flagga, säger tioåriga Nazar och visar upp en teckning han har gjort.
Nazar kom till Finland i våras. Han lär sig
snabbt och kan redan berätta att flaggan är gul
och blå. På svenska.
Men vardagen i klassrummet är inte alltid
lika smidig. När eleverna kommer in från rasten märker Irene Slätbacka att Nikolas ser lite
ledsen ut. Hon försöker fråga vad som hänt,
och han pratar på – på ukrainska. Irene Slätbacka tar fram sin telefon och med hjälp av
Googles översättningstjänst reder de ut vad
som har hänt. Det visar sig att han varit ensam hela rasten.
– Tekniken är ett otroligt bra stöd, speciellt i
början. Visst skrattar vi ibland åt vissa översättningar, men med hjälp av översättningstjänster kan vi förstå varandra, säger hon.
Slätbacka har jobbat många år med förberedande undervisning och elever med utländsk
bakgrund. Det här är hennes första läsår i
Zachariasskolan i Nykarleby och hon är glad
över att plötsligt ha ett helt team omkring sig.
– I de skolor jag hittills jobbat har det of-
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Nikolas kom till Nykarleby från Ukraina i våras.
Sabina Wallis säger att språket är en utmaning i den förberedande klassen.

ta funnits bara en förberedande grupp och då
är man ganska ensam med sina funderingar. Utmaningarna i de här grupperna är helt
andra än i vanliga klasser. Nu har vi ett större team, plus att vi samarbetar med folkhögskolan Kredu som undervisar de äldre eleverna, säger hon.
Utmaning hitta läromedel

Just nu pågår arbetet med att kartlägga alla
elever för att ta reda på vilken kunskapsnivå
de ligger på, vilka intressen de har, hur integreringen ska ske och för att skapa ett eget individuellt studieprogram för alla. Kartläggningsmetoden är ny för i år, framtagen för de finlandssvenska skolorna. Under intervjuerna är
läraren, eleven, föräldrarna och en tolk närvarande.

– En annan utmaning är att hitta bra läromedel. På finlandssvenskt håll finns det bara
en lärobok som vi använder, resten av materialet får vi helt enkelt leta efter på egen hand.
En hel del av det vi använder är från Sverige,
säger Irene Slätbacka.
Att undervisa i en förberedande grupp är
något helt annat än den strukturerade vardagen i vanliga klasser med bestämda scheman
och ämnen. Irene Slätbacka säger att mycket
av det man annars tar för givet inte nödvändigtvis fungerar. Eller tar mycket längre. Den
största utmaningen är språket. Det blir en hel
del engelska och mycket kroppsspråk. Varken
Irene eller hennes kollega Sabina Wallis kan
teckenspråk, men de har utvecklat egna tecken som visar att man ska vara tyst, tvätta händerna, gå till maten eller samlas i en ring. De

jobbar också med bildstöd – lappar med uppmaningar att tvätta händerna ska förutom texten också ha en bild. Förutom ukrainarna består gruppen i lågstadiet av två albanska elever,
två med arabisk bakgrund och en sydafrikansk
pojke med engelska som modersmål.
– Det som är smidigt med eleverna från
Ukraina är att de har en skolbakgrund, de har
koll på rutiner och vet hur en skola fungerar.
Så är inte alltid fallet till exempel med familjer som bott länge i flyktingläger, säger Irene Slätbacka.
– Fast skolan här är mycket bättre! säger
Pavel.
Eller han försöker säga det, men får ta till datorn för att få fram alla orden. Irene Slätbacka
tar fram det ukrainska tangentbordet och Pavel börjar översätta. Han säger att lektionerna
hemma i Ukraina är ganska tråkiga, och att
maten är sämre.
– Vi fick bara kall mat, och dessutom måste man betala för den, säger han med hjälp av
översättningstjänsten.

Integreringen är viktig

Det som ytterligare försvårar kommunikationen och språkinlärningen är att ukrainskan
har andra skrivtecken.
De flesta ukrainska eleverna började i skolan
redan i våras, och tanken är att de ska gå hela
läsåret i den förberedande gruppen. Sedan ska
de integreras i vanliga klasser. Ifall någon är ext
ra snabb att lära sig språket kan han eller hon
integreras mitt under läsåret, men Irene Slätbacka brukar rekommendera att man stannar
hela läsåret i den förberedande gruppen. Däremot försöker man se till att alla elever någon
gång under året är integrerade i något ämne.
Språkinlärningen är viktigast, men det
handlar också om att lära sig det sociala samspelet, kulturella skillnader och få en bild
av hur den finländska skolan och samhället
fungerar.
Även föräldrarna ska integreras. Irene Slätbacka försöker så snabbt som möjligt få in föräldrarna i Wilma, men i början är det lättare

att använda andra metoder. Hon tar fram sin
telefon och visar appen Telegram. Den funge
rar ungefär som Whatsapp, men här kan du
också översätta meddelandena.
– Jag brukar klistra in information från Wilma på Telegram. Det är viktigt att föräldrarna
redan från början känner sig inkluderade och
vet vad som händer i skolvardagen.
Lektionen går mot sitt slut och eleverna får
städa undan bildkonstgrejerna. Åttaåriga Zlata vill ännu visa upp sin teckning för fotografen innan hon lägger undan den i sin mapp.
Sedan ska alla tvätta händerna innan det blir
dags för lunch.
– Bara en sådan enkel sak som att stå i kö och
vänta på sin tur är något vi behöver öva extra
mycket i vår grupp, säger Irene Slätbacka och
stänger dörren till FBU – klassen för förberedande undervisning.
Fotnot: Eleverna presenteras enbart med förnamn,
enligt Zachariasskolans önskemål.
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reportage

KUL & KULTUR
I LUCKANS
MATERIALBANK
Söker du kreativt material och
kulturaktiviteter för barn att göra
på fritiden? Eller inspiration i ditt
arbete inom småbarnspedagogiken?
I Luckans materialbank på
barnkultur.luckan.fi finns sagopyssel,
information om LillaPodden, digitala
verkstäder, hörspel och mycket annat kul.
För att fira barnkonventionens dag den
20 november kan du bland annat använda
Luckans pedagogiska material. Materialet
handlar om Norden och barnets
rättigheter.

Eleverna i den förberedande klassen jobbar med bildkonst tillsammans med läraren Irene Slätbacka.

”Nu börjar det vara fullt”
I Kristinestad är 16 procent
av alla skolelever ukrainska
flyktingar. Just nu har staden
tio grupper med förberedande
undervisning – och taket
börjar vara nått.
Sonja Finholm, text
Kristinestad är ett bra exempel på att det mesta går att ordna – om viljan finns. I mars fick
bildningsdirektör Maarit Söderlund besked
om att en hel del ukrainska familjer är på kommande och arbetet med att hitta utrymmen
och behöriga lärare satte genast igång.
– Familjerna får välja på vilket språk de vill
bli integrerade. Just nu har vi åtta grupper på
finska sidan och två på den svenska, säger hon.
De flesta började skolan redan i våras, men
under sommaren kom ytterligare familjer till
staden. När skolorna startade i augusti började sammanlagt 140 ukrainska barn i den för-
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beredande undervisningen, eller hela 16 procent av alla skolelever i staden. Att så många
landar just i Kristinestad beror på att en av
Röda Korsets mottagningscentraler finns här.
– Lärarrekryteringen har fungerat bra och
vi har tack och lov hittat tillräckligt många assistenter som kan tolka mellan ukrainska och
engelska, men utmaningen just nu är att det
börjar vara fullt i alla skolor och i de tillfälliga
utrymmen vi hyr.
En annan utmaning är språket. Med så
många ukrainare i samma grupp tenderar barnen att enbart prata ukrainska sinsemellan.
– Just nu kämpar vi hårt med att få dem motiverade att lära sig svenska eller finska. På den
svenska sidan har de förberedande grupperna
flyttat in i det svenska högstadiet och nu hoppas vi att språkinlärningen och den naturliga
integreringen ska ta bättre fart när de också
hör svenskan i korridorerna och på rasterna.
Maarit Söderlund önskar också att det skulle
föras en diskussion om vart flyktingströmmarna styrs – för en mera rättvis fördelning och för
att de som kommer hit ska kunna få den service de har rätt till.

Maarit Söderlund är bildningsdirektör i Kristinestad, och har jobbat med att få in alla
ukrainska elever i den förberedande undervisningen. FOTO: PRIVAT

– För oss som är en så pass liten kommun
blir det snabbt dyrt med extra hyror och skolskjutsar. Vi har också stora utmaningar med
att hitta tillräckligt med skolpsykologer. Redan i fjol hade vi brist på mottagningstider,
och nu med flera elever som behöver hjälp är
läget ännu svårare, säger hon.
HEM & SKOLA • 4/2022 •
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intervju

”Som liten ville jag
ha ett eget bibliotek”
Tobias Larsson älskade böcker som barn och inspirerar nu barn och unga
att hitta sin väg in i läsandets värld.
Marcus Floman, text • Karl Vilhjálmsson, Foto
Tobias Larsson får ofta besök av skolklasser som ska ta del av hans bokprat – oftast på
Richardsgatans bibliotek i Helsingfors. Av erfarenhet vet han att det är viktigt att vara förberedd på väldigt varierande respons av barn
och unga.
– När eleverna kommer hit vet jag inte hur
deras dag har varit, säger Tobias Larsson.
Ibland märker han att många i gruppen inte just i den stunden är mottagliga för att lyssna på någon som pratar om läsning och böcker. Då lämnar han ofta de mer specifika och
personliga anekdoterna om läsning till slutet.
– I varje grupp med många okoncentrerade
elever finns det alltid minst en eller två elever
som är mycket intresserade av vad jag har att
säga – jag får inte glömma dem.
Ett läsande barn

– När jag var liten var min ambition att jag
skulle ha ett eget bibliotek. Nu har jag väl
fått mitt bibliotek, som jag delar med många
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Vi vuxna måste rannsaka vårt beteende, vi
är förebilder och det
vi gör skickar signaler
till barnen. Fler vuxna
borde läsa på ett synligt, nästan demonstrativt sätt.

”

andra, säger Tobias Larsson.
Hans officiella titel är specialbiblioteksfunktionär, men han kallar sig gärna för
läsinspiratör.
– Jag jobbar med att inspirera barn och unga
att läsa och att förhålla sig till böcker, litteratur och läsande.
Tobias Larsson läste mycket som barn.
– På den lilla svenska orten där jag bodde
som barn hade vi ett fantastiskt bibliotek mitt
i byn.
– På 1980-talet oroade sig många föräldrar
över barn som läste för mycket. ”Du kan inte
bara läsa, du måste gå ut och leka lite också”,
säger Tobias Larsson med ett skratt.
Vi har alla hört oron från lärare och
föräldrar om att barn läser för lite i dag
– hur närmar du dig den här frågan?

läs mer på nästa uppslag

»
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Välkommen till

Solvalla & Norrvalla
Vi ordnar minnesvärda lägerskolor och inspirationsdagar
fulla av aktiviteter, upplevelser och skoj!
Hos oss får ni testa på nya spännande aktiviteter,
njuta av naturen och koppla av.
Vi ordnar bland annat:
• Lägerskolor
• Aktivitetsdagar
• Fortbildningsdagar
• Sommarläger • Födelsedagskalas • Idrottens skolläger

Folkhälsan Solvalla idrottsinstitut, Folkhälsan Norrvalla

SOLVALLA
solvalla@folkhalsan.fi
tfn 09 867 8430
folkhalsan.fi/solvalla
NORRVALLA
norrvalla@folkhalsan.fi
Camilla Staffans 050 582 9428
Victor Ohlis 050 345 8974
folkhalsan.fi/norrvalla

folkhalsannorrvalla, folkhalsansolvalla

– Läsning är kul, det ger så mycket extra och öppnar många dörrar i ens sätt att tänka, säger Tobias Larsson.

– Förstås är det sant att siffrorna kring läsning inte med Finlands mått mätt ser jättebra
ut. Men: det är många barn som verkligen läser och bland de läsande barnen är det påfallande många som läser oerhört mycket.
– Varje gång vi säger att ”barn läser inte”
blir det förvirrande för de läsande barnen. De
tänker kanske: ”Är det mig det är fel på? Borde jag göra någonting annat i stället för att sitta här och läsa?”
Tobias Larsson vill ändra fokus och istället
rikta strålkastaren på att väldigt många barn
faktiskt läser.
– De barn som ännu inte upptäckt läsningen behöver förstås få uppmuntran och
stimulans.
Varför läser inte vuxna mer?
– Alla vuxna säger alltid ”det är jätteviktigt
att läsa”, men barnen ser aldrig att vuxna skulle ta tid för att läsa.
Tobias Larsson önskar att vuxna oftare skulle bestämma sig för att lägga bort telefonen,
stänga tv:n och istället ta fram en bok. Det
här skulle kunna hjälpa en del av de barnen
som har svårt att hitta motivationen att läsa.
– Vi vuxna måste rannsaka vårt beteende,
vi är förebilder och det vi gör skickar signaler
till barnen. Fler vuxna borde läsa på ett synligt, nästan demonstrativt sätt.

12 • HEM & SKOLA • 4/2022

Varför är läsning viktigt?
– Främst är det ju så himla kul, det ger så
mycket extra och öppnar många dörrar i ens
sätt att tänka.
Det finns hundratals böcker för barn och
unga i de flesta biblioteken.
Vad ska en ung läsare göra om en bok
känns dålig eller tråkig?
– Man får alltid ge upp med en bok. Jag brukar säga att om du läst minst fyrtio sidor i en
bok och du fortfarande inte bryr dig om något i den boken: läs inte den boken!, säger Tobias Larsson.
Sedan förra numret av tidningen Hem och
Skola är han tidningens boktipsare. Vad har läsarna att se fram emot?
– En väldigt vanlig situation jag ser i biblioteket är en smått stressad familj som kommer
in och behöver hitta en bok till barnen. Barnen vet inte vad de vill läsa och föräldrarna kan
ingenting om barnböcker.
Tobias Larsson hoppas att föräldrar redan
innan de kommer till biblioteket ska ha en liten aning om vad de är ute efter.
– Föräldrarna borde hitta böcker som passar just deras barn. I min bokspalt kommer jag
att tipsa om böcker som jag själv tycker om.
Jag vill bara lyfta fram böcker som jag tror kan
göra underverk när de hamnar i rätt händer.

tips
Schemalägg en gemensam
lässtund för familjen varje vecka.
Vid ett exakt klockslag står popcornen, böckerna eller tidningarna klara.
Inget får vara viktigare än läsning just
den stunden. Det är okej med 20 minuter till att börja med.
Gör böcker tillgängliga. Låna
många böcker på en gång från bibban och låt böckerna ligga synligt
där hemma. Om det uppstår en tråkig
stund där hemma, då kanske barnet
börjar bläddra i någon av böckerna.
Du känner ditt barn bäst. Välj
sådant som verkligen intresserar, kanske det är faktaböcker eller tecknade
serier.Öppna upp alla skåp: allt som
barnet vill läsa är tillåtet!

Premiär
16.03.2023

Noggrant utvalda träningsböcker för barn med läs- och skrivsvårigheter. Skilj på lästräningsböckerna och de böcker som barnet läser för
nöjes skull.
E-ljudböcker kan lånas på
biblioteken. Alla barn har rätt till
berättelserna!

040 685 3939, info@taimine.fi, taimine.fi
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Collien Naala deltar i undervisningen.

Skolhunden Naala ger lugn
Specialläraren Johanna Rosendal vid Ekenäs högstadieskola har en ny
assistent i klassrummet. Hon är lurvig, älskar ost och sprider glädje.
Möt skolhunden Naala.
Charlotta Svenskberg, Text OCH FOTO

– Varsågod!, säger sjundeklassaren Casper
Nemlander och visar till Naala att hon kan
välja en post-it-lapp som är klistrad på väggen.
Naala väljer en lapp, drar loss den med munnen och släpper den sedan på golvet. Casper
tar upp lappen och läser vad det står på den:
amatör.
Han funderar sedan tillsammans med ele
ven Celwin Kihlstedt och specialläraren Johanna Rosendal vad ordet amatör betyder.
På nästa post-it-lapp Naala drar loss från väggen står det ”udda”, och medan de tvåfotade
funderar på ordets betydelse står Naala lugnt
och lyssnar och väntar på nästa kommando.
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Collien Naala, 3 år, är utbildad skolhund
och jobbar nu tillsammans med sin matte Johanna Rosendal.
– Jag kände att jag behövde någonting nytt
i mitt jobb, säger hon.
Johanna Rosendal var intresserad av hundassisterad undervisning och tog därför beslutet
att söka om en studieplats till henne och Naala vid Jyväskylän ammattikorkeakoulu, som
erbjuder utbildningen. De fick en studieplats
och inledde studierna i mars 2022.
Nu efter utbildningen vet Naala exakt vad
det betyder när hon får den svarta scarfen knuten runt halsen: då väntar ett jobbpass.

Hunden måste vara lugn

– Det som avgör om en hund kan jobba som
skolhund är personligheten, säger Johanna
Rosendal.
Hon förklarar att hundarna genomgår olika lämlighetstest i samband med ansökningen. En skolhund får inte visa några tecken på
stress eller aggressivitet. Stress kan i värsta fall
leda till aggressivt beteende.
För att ta reda på hur hundarna reagerar testas de. I testerna ingår bland annat att gå på hala golv och i andra inomhusmiljöer. Hundarna
ska vara sociala, de ska klara av att bli hanterade av främmande personer och de ska vara lät-

Skolhunden
Naala och
eleven Celwin
Kihlstedt
samarbetar.
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Bildning för
framtiden
Vi stöder initiativ som
främjar forskningsbaserad
och nyskapande
skolutveckling, och en
positiv attityd till lärande.

KRIS KATASTROF I MUMINDALEN
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OMME ND

Det finns forskning som visar att oxytocinnivån ökar i blodet när vi är tillsammans med
djur, vilket betyder att vår stressnivå sjunker.
Elever som känner sig stressade, rastlösa eller
mår dåligt gynnas därför av hundassisterad undervisning. Likaså elever med adhd eller motsvarande diagnos.
– Hunden reagerar om eleverna är rastlösa,
och responsen är omedelbar. Hunden reagerar på sinnesstämningar. Den är alltid ärlig och

Eleverna
Celwin Kihlstedt och Casper
Nemlander ser
fram emot de dagar Naala är i
klassrummet.

Viktigt att informera

Johanna Rosendal har berättat för lärarkollegiet om hundassisterad undervisning och hur
hon jobbar tillsammans med Naala.
– Informationsgången är viktig – både till
kollegerna, föräldrarna och eleverna. Jag förklarar också för eleverna hur de ska vara med
Naala.
Medan eleverna Casper och Celwin gör en
uppgift lägger sig Naala lugnt vid deras fötter
för att vila en stund.
– En av de finaste stunderna var när Naala
valde att lägga sig bredvid en elev som kämpade med bland annat bristande självförtroende. Eleven tittade på mig och sa “Hur kommer
hon till mig?”. Naala kände på sig vem som behövde henne mest. De oplanerade stunderna
är de mest givande, säger Johanna Rosendal.

"En braksuccé"
VASABLADET

"Pjäsen är värd
också långväga besök"
HELSINGIN SANOMAT

VÄSTRA NYLAND

© M O O M I N C H A R AC TE R S™
FOTO: LINUS LINDHOLM
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Naala är ärlig

genuin och använder sitt kroppsspråk för att
förmedla en känsla, säger Johanna Rosendal.
Hon har redan märkt att Naalas omedelbara respons oftast leder till att eleven lugnar sig.
Elever som har svårigheter med social interaktion kan öva och lära sig socialt samspel tillsammans med Naala.
I och med att Naala är med har Johanna
behövt ta fram nya metoder i undervisningen. Det är roligt, men också intensivt. Eftersom det också är psykiskt krävande för Naala
är hon bara med två dagar i veckan.
– Hennes välmående är viktigt. Jag tar henne aldrig med om hon verkar trött eller sjuk.
Klassrummet finns i en annan byggnad
mittemot själva skolbyggnaden. Det ser Johanna Rosendal som en klar fördel med tanke på eventuella allergier bland skolans elever
eller personal. Hittills har hennes elever inte
varit allergiska, inte heller rädda för hundar.

OMME ND

Hur känns det att ha Naala med i klassrummet?
– Bra! svarar Casper.
– Roligt! svarar Celwin.
– Tiden går fort och det känns som om man
har en kompis här, säger Casper.
Johanna Rosendal ser effekterna i
undervisningen:
– Det blir lugnare när Naala är med.

EK

ta att skola. För att se hur hundarna återhämtar sig efter en stressfylld situation skrämmer
utbildarna dem avsiktligt.
– I en skolmiljö kan något oförutsägbart
hända som skrämmer hunden, och då måste
den snabbt klara av att återhämta sig och bli
lugn, säger Johanna Rosendal.
Naala utstrålar lugn och samarbetsvilja i
klassrummet. Framför den vita tavlan finns
en liten matta som hon ska sitta på när hon
får sina uppgifter. Eleverna vet också att Naala ska vara där när de samarbetar med henne.
– Kom! Varsågod! säger Celwin till Naala
och håller en korg med bollar framför hennes nos.
Naala väljer en boll och släpper den på golvet. Celwin plockar upp den och läser upp
siffran som står på bollen. Med hjälp av siffran kan han och Casper lösa följande uppgift.
Samspelet sitter och det finns en glädje och
iver i klassrummet.
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aktuellt

”Det är lättare
att räkna på papper”

Digitala läromedel och applikationer blir en allt mer självklar del av skolvardagen. Men i vissa
ämnen, som i matematik, räknar till och med lärarna ofta med papper och penna.
Marcus Floman, Text • Karl Vilhjálmsson, Foto
Lektionerna ska precis börja i Kyrkslätts gymnasium och de studerande rör sig mot klassrummen. En handfull studerande har håltimme och blir kvar i skolans mysiga soffor. Vi ska
prata om hur de upplever de digitala läromedlen som gäller på de flesta lektionerna.
Natalie Räsänen och Nicole Broman studerar båda i gymnasiet för andra året.
– När jag själv får göra uppgifter och konkret skriva anteckningar – då lär jag mig
bäst, säger Natalie Räsänen.
– Jag lär mig bäst genom att läsa i en bok.
Det är på något vis svårare att kolla på nätet. Det var lättare att studera när allt fanns i
böckerna – vi kunde själva hitta allt. På nätet
blir det lätt jobbigt, säger Nicole Broman.
I de flesta ämnen har eleverna inte haft någon möjlighet att välja mellan digitala och
fysiska läromedel.
– Men till exempel i engelskan fick vi välja om vi ville ha en digital bok eller en vanlig bok. Några valde den vanliga boken, säger
Natalie Räsänen.
Matteuträkningar på papper

Gymnasietvåan Axel Sjöstedt tycker att han
lär sig ungefär lika bra nu när största delen av
inlärningen sker via digitala plattformar.
I vilka ämnen märker du den största
skillnaden om du jämför hur det var
då ni hade enbart fysiska böcker med
nuläget då det mesta är digitalt?
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– I matematiken upplever jag den största
skillnaden – där är det nog lättare att räkna
på papper, säger Axel Sjöstedt.
Anna Pomoell undervisar alla årskurser i
matematik, fysik och kemi:
– Jag tror inte att uträkningar med penna och papper någonsin kommer att försvinna helt i matematiken. Men det är viktigt att
de studerande lär sig skriva svaren rent på datorn, gärna ganska snabbt, säger Anna Pomoell.
– Jag räknar själv också på papper när jag
löser en svårare uppgift.
Vissa studerande skulle ha nytta av fysiska läromedel, särskilt de som har utmaningar
med inlärningen, tror Anna Pomoell.
– Där kan du bläddra tillbaka och konkret
se vilken helhet du ska lära dig. I det elektroniska läromedlet finns det inte lika tydligt en
början och ett slut, säger Anna Pomoell.
Hon har noterat att de studerande som endast gör snabba uträkningar på dator i genomsnitt lär sig sämre än de som också räknar på papper.
– Det känns som att de som använder
papper och penna, eller en liten whiteboard,
gör ett mer grundligt jobb, säger Anna Pomoell.
Språkläraren Stina Boström-Vazquez
kommer in i lärarrummet:
– När ni är klara med den där intervjun
vill jag säga några saker som jag har reflekterat över.

Möjligheter som inte utnyttjas

Stina Boström-Vazquez slår sig ner och börjar
med en hyllning till de digitala läromedlen i
språkundervisningen.
– Det är helt fantastiskt! Du har möjlighet
att lyssna på ljudfiler och träna själv på ditt
uttal om du vill – möjligheterna är helt obegränsade.
Men, fortsätter hon:
– Tyvärr är det väldigt få studerande som
verkligen optimerar nyttan av de digitala läromedlen. Inlärandet kunde bli ännu bättre
om de skulle användas fullt ut. Just nu känns
det som om vi sågar med en trubbig såg.
Problemet är tid; läromedelsförlagen erbjuder ofta lärarna en möjlighet att utbilda sig i att använda läromedlen, men lärarna har sällan tid med det vid sidan av undervisningen.
– Det är inte brist på intresse från lärarnas sida utan det är brist på tid. De flesta
lärare får nöja sig med att snuttvis lära sig
de olika läromedlen, säger Stina BoströmVazquez.
Hon är aningen orolig:
– Det är på något sätt som om informationen inte riktigt skulle registreras när studerande läser en digital bok. När de ska skriva och återge vad de läst så finns kunskapen
inte där.
– Jag undrar om kopplingen mellan hjärnan och handen ändå borde finnas? Jag har

Nicole Broman, Natalie Räsänen
och Axel Sjöstedt studerar
andra året vid
Kyrkslätts gymnasium.
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Stöd för ditt barn

aktuellt

Är du orolig för ditt barns välbefinnande, lärande eller skolgång?
Redan med små, vardagliga ändringar kan känslan av välbefinnande förbättras i skolan. Det
är viktigt att man har möjlighet att kunna kontakta skolan med sina funderingar – till exempel
via lärare, rektor eller kurator. Ingen ska behöva stå ensam med sina funderingar.
Den handledande personalen inom Valteri har utnyttjat sin sakkunskap och gjort en sammanställning över några enkla metoder som var och en av oss kan använda för att stärka välbefinnandet i skolvardagen. Kom ihåg att du även kan kontakta oss på Valteri. Vi funderar
gärna tillsammans ut tidiga stödåtgärder, så att utmaningar
inte hinner växa till problem.

Axel Sjöstedt.

Natalie Räsänen.

Nicole Broman.

nu undantagsvis i tyskan och spanskan gått
tillbaka till pappersbok.
Det finns möjlighet att köpa licens för både digitala och fysiska böcker.
– Tyvärr är det ganska dyrt, men det här
skulle vara det idealiska.

skolorna och eleverna inte är de digitala läromedlen i sig.
– Det viktiga är att lära ut hur eleverna ska
använda de olika digitala verktygen.
I och med läropliktsreformen som trädde
i kraft 2021 är det gymnasierna och yrkesinstituten som köper läromedlen från förlagen.
Förlaget Otava uppger att omkring 75 procent av de läromedel de sålt till de finlandssvenska gymnasierna under det senaste året
varit digitala. Av de böcker Schildts & Söderströms sålde till finlandssvenska gymnasier förra läsåret var 95 procent i digital form
(Svenska Yle 3. augusti 2022).
Under hösten har en livlig debatt pågått i

medierna om hur kommunernas ansträngda ekonomi leder till att fysiska böcker ställs
mot digitala läromedel. Många skolor har inte råd att köpa in både fysiska böcker och digitala läromedel. Det är olyckligt att digitalt
material ställs mot fysiska böcker, anser Susanne Nygård.
– Det är verkligen synd att pengarna kommer emot här. Digitala läromedel passar inte alla elever. Det är olyckligt om utbudet av
läromedel beror på vilken kommun du bor i.
Skolan måste alltid kunna utgå från de läromedel som fungerar bäst för en specifik elev,
säger Susanne Nygård.

Ekonomin sätter gränser

Lärum, som är en del av FDUV, erbjuder stöd
i inlärningen till elever som av olika orsaker behöver det, inklusive elever med läs- och skrivsvårigheter och personer med intellektuell
funktionsnedsättning.
Susanne Nygård, pedagogisk planerare
på Lärum, understryker att huvudfrågan för

”Vi är mitt inne i ett brytningsskede”
Forskaren Linda Mannila,
som arbetat med digitalisering
och digital kompetens både i
Finland och i Sverige menar
att vi nu är mitt inne i ett
brytningsskede.
Vi kan ännu inte säga hur väl det går att lära
sig med digitala läromedel.
– Det beror bland annat på den givna situationen, målsättningarna, lärarens, gruppens
och den enskilda studerandes preferenser.
Ibland fungerar de traditionella verktygen
och arbetssätten bättre, ibland de digitala.
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Linda Mannila tycker att vi går åt fel håll
om vi bara ställer de fysiska böckerna och de
digitala läromedlen mot varandra.
Mannila ger som exempel frågan om det är
bättre att läsa ur en pappersbok eller digitalt.
– Det är en konstlad fråga, för då fokuserar vi enbart på text. Men i det digitala så
finns det andra dimensioner: man kan se på
simuleringar, videofilmer, bilder som kan
förändras. Materialet kan anpassas för olika
nivåer och man kan följa de studerandes arbete.
Forskningen pekar åt olika håll

Charlotta Hilli, universitetslektor och docent
vid Åbo Akademi, har forskat i digitaliseringen via distansundervisningen.

– Det finns, särskilt lite äldre studier, som
säger att inlärningen blir sämre om digitala verktyg används. Många av de färskare studierna säger att det kan finnas många fördelar med att använda digitala resurser i undervisningen.
I många studier nämns att eleverna sagt att
det är väldigt kul att jobba med olika applikationer eller program.
–Många studier pekar på att många elevers
motivation kan öka när digitala verktyg används. Det är helt enkelt roligare – men det
är inte självklart att det sker en bättre inlärning, säger Charlotta Hilli.

Marcus Floman, Text

1. Anknytning

2. Alla typer av känslor är okej

Det är på de vuxnas ansvar att skapa och upprätthålla kontakten med barnet eller tonåringen, även
då de drar sig tillbaka med sina hörlurar på, in i sin
huvtröja eller till sitt eget rum. Om barnet har
svårigheter att uttrycka sig lönar det sig att testa
olika sätt att kommunicera, t.ex. med Valteris
Sasy- eller Fösakort (finns att beställa från
webbutiken).

Föräldraskap handlar inte bara om positiva
känslor. Negativa känslor är också en del av föräldraskapet. Som vuxen kan och bör du med
barnet öva på att känna igen, identifiera och uttrycka känslor. Det är viktigt att kunna identifiera
bl.a. stress som barnet eller tonåringen känner
och tillsammans öva på att hantera den och
återhämta sig.

3. Äkta närvaro och bemötande

4. Kärlek och gränser

I vår hektiska vardag med budskap, stimuli och
modern teknik glömmer vi ibland vikten av att på
riktigt vara närvarande. När du är tillsammans
med barn är det viktigt att du lägger undan
mobiltelefonen och stannar upp, så att du
verkligen ser och möter barnet.

När kärlek och gränser finns i rätt proportioner,
stöder de utveckling av trygghetskänsla, god
självkänsla, förmåga att identifiera, hantera och
tolerera känslor – även de negativa. Alla
vårdnadshavare vill se sina barn växa upp och bli
lyckliga vuxna, som uppnår sin potential.

Valteri center för lärande och kompetens stöder vårdnadshavare, skolor och kommuner
så att man tillsammans hittar bästa möjliga stödformer och lösningar för såväl små som
stora utmaningar. Våra tjänster finns både på svenska och finska i hela Finland.

Bekanta dig med vår verksamhet: www.valteri.fi
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”Finland är
en inspiration”
Psykisk hälsa ska in på skolschemat i Sverige. Det
kräver en lång rad organisationer i en gemensam
kampanj. Förebilden finns i Finland.
Christoffer Herberts, Text
Siri Helle återkommer ofta till ordet ”självklart”.
Hon är psykolog, författare och en regelbunden gäst i svenska tv-program. Hon är van
att argumentera för sin sak och väldigt övertygande när hon förklarar varför psykisk hälsa
måste in på skolschemat i Sverige.
– Det har snart gått tvåhundra år sedan vi
satte fysisk hälsa på schemat i skolan. Psykisk
hälsa är en lika viktig del av välbefinnandet så
det är självklart att det ska in på schemat, säger Siri Helle på videolänk från Stockholm.
– Det är en förutsättning för lärande. Det
gör det lättare att koncentrera sig på lektionerna och att samarbeta bättre i klassrummet. Det
finns många vinster att hämta. Att ge unga undervisning i psykisk hälsa förebygger psykiska
besvär och gör att man faktiskt får verktyg att
må bättre, förklarar hon.
Frågan är på inget sätt ny i Sverige. Elevkårer, lärare och många ideella organisationer
har länge jobbat för saken med bland annat
namninsamlingar.
Det som är nytt är den gemensamma mobiliseringen. Siri Helle har samlat de olika aktörerna under samma tak, som Unicef, Bris,
Friends och många till.
– Det här är bland det bästa vi kan göra för
psykisk hälsa i Sverige. Jag har jobbat som psykolog med behandling av psykisk ohälsa, men
då med en person i taget. Det är betydligt mer
kostnadseffektivt att förebygga på samhällsnivå, och att börja tidigt. Att ge kunskap i skolan
har visat sig vara en av de mest kostnadseffektiva insatserna, och det är också därför WHO
rekommenderar det.

fakta
Hälsokunskap är ett läroämne som
bygger på kunskap från flera olika vetenskapsgrenar. Enligt
den finländska läroplanen ska undervisningen “främja elevens kunskap
som stödjer hälsa, välbefinnande och
trygghet”.
Återinfördes som ett eget ämne i
den finländska skolan 2004, efter att
ha tagits bort 1994.
I årskurserna 1–6 undervisas hälsokunskap som en del av omgivningslära. I årskurserna 7–9 fördjupas undervisningen enligt elevernas ålder. Sammanlagt ska eleverna läsa minst 114
timmar hälsokunskap i åk 7–9, det vill
säga ungefär en timme i veckan.
Hälsokunskap kan också ingå i
studentskrivningen. Studentexamensnämnden beskriver grunden för
ämnet som en “övergripande uppfattning om vad hälsa är samt hälsans förutsättningar för individen, samhörigheten, samhället och globalt”.

Valår gav fart

Att initiativet tog rejäl fart just i år beror på att
det varit valår i Sverige. Men trots webbplatsen
psykiskhalsapaschemat.nu, debattartiklar i de
största svenska tidningarna och diskussioner i
etermedier blev det hela aldrig någon valfråga.
– Det finns absolut momentum i den här
frågan. Den har fått ett varmt mottagande,
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Sara Smeds är lärare i hälsokunskap, ett
ämne som tar upp psykisk hälsa.

både i civilsamhället och många skolor, men
det fattas fortfarande att politikerna sätter den
högst upp på agendan, säger Helle.
Hur den svenska undervisningen i psykisk
hälsa ska gå till rent konkret vill kampanjen inte ta ställning till. Målet är att få en utredning
som tittar på den saken.
Men blickarna sneglar österut. Också i den
här frågan.
– Här är Finland en förebild. Finland är ju
överlag en förebild för Sverige när det gäller
skolfrågor, säger Helle och berättar att Finland
är ett av mycket få länder i världen där ämnet
hälsokunskap finns på schemat.
– Världen har en lång väg att gå när det
gäller psykisk hälsa. Den har varit väldigt eftersatt. Det kan man se i sjukvården också. I
många länders sjukvårdsbudget är det bara enstaka procent som går till psykisk hälsa. Men
nu vänder det. Det är en trend som går i den

riktningen där Finland gått före men fler följer, inklusive Sverige.
Hälsokunskap på schemat

På andra sidan Östersjön, i Borgå, finns Sara
Smeds. Hon är lärare i hälsokunskap i Lyceiparkens skola och låter överraskad när hon får
höra om den svenska kampanjen.
– Min första reaktion är ”oj!”. Det borde vara en självklarhet att tala om psykisk hälsa. Det
är ju femtio procent av hälsan.
Sara Smeds uppskattar att ungefär en femtedel av lektionerna i hälsokunskap i högstadiet specifikt har rubriken psykisk hälsa, men
indirekt är det något som kommer upp i ”lätt
hälften” av innehållet.
– Skulle du fråga en elev skulle den inte uppfatta det som en så stor del, men handen på
hjärtat har vi inte en enda lektion där vi inte
berör psykisk hälsa.

Det låter som ett väldigt viktigt och inspirerande ämne …
– Det är det. Första lektionen på årskurs 7
brukar jag dra en historia om hur man ofta frågar sig hur mycket nytta man egentligen har av
det man lär sig i grundskolan. Men hälsokunskap är det ämne där man verkligen lär sig för
resten av livet. Det är ett otroligt viktigt ämne, säger Sara Smeds och berättar att eleverna
är motiverade och intresserade.
– Det är ett väldigt tacksamt ämne i sig. Om
eleverna tappar fokus är det väldigt lätt att få
tillbaka det med exempel från verkliga livet.
Och vilken är din hälsning till Sverige?
– Bra att ni tar modell och tar efter, säger Sara Smeds i Borgå.
Ordet på nytt över till Stockholm.
– Finlands upplägg är definitivt en inspiration, men det är inte säkert att Sverige kom-

Psykologen Siri Helle är övertygad om att
psykisk hälsa borde finnas som ett ämne
i skolan. FOTO: MADELEINE AHLSTRÖM

mer kopiera den modellen, att vi skulle införa ett nytt ämne som hälsokunskap. Kanske
blir det ett fristående moment som vi tidigare har haft med sexualundervisningen, eller så
kommer det arbetas in som en dimension i flera ämnen. För tidigt att säga, säger Siri Helle och fortsätter.
– Alla vill ju knöka in allt möjligt i skolan,
från privatekonomi till självkänsla, och jag
förstår att skolan säger ”stopp, vi kan inte väga upp alla brister i samhället”. Men frågar
du mig är det bara en tidsfråga. Psykisk hälsa behöver bli lika självklart som fysisk hälsa i skolan.
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Läsinspiratören tipsar

Tobias Larsson jobbar som läsinspiratör på Helsingfors Stadsbibliotek och uppmuntrar unga
läsare genom att hålla bokprat, delta i olika
skolsamarbeten och se till att bokhyllorna ser
lockande ut på Richardsgatans bibliotek.

Bilderböcker

Högläsningsböcker

Rösta på vargen
av Davide Cali
och Magali Clavelet

Azins längtan
av Peimaneh Mollazehi
och Lotta Geffenblad

■■Det vankas val på bondgården och djuren ska välja fram sin nya ledare. Där
finns alla de gamla vanliga
kandidaterna som lovar de
gamla vanliga sakerna men
till allas förvåning dyker det
upp ett nytt djur i leken. Peter Varg är rolig, smart och
snygg – vem vill inte rösta
på någon som är så snygg? –
och lovar att vara allas vän.
Men hur mycket är löftena
värda när alla röster väl räknats? Roligt och mustigt men
med mer än en droppe allvar
i botten. Som alla de bästa
bilderböckerna kan den dels
läsas som ren underhållning
men också vara början på en
bra diskussion.

■■Lilla pippifågeln Azin bor
med sin familj i en stad högt
uppe i träden men trots att
alla invånare är fåglar är det
ingen som flyger. Ugglan
har bestämt att ingen får flyga – naturligtvis handlar det
om fåglarnas egen säkerhet –
och det ugglan bestämt varken får eller kan man ifrågasätta. Men Azin längtar efter att få kasta sig ut i luften
och bestämmer sig med lite
hjälp av en vän för att utmana makten trots allt det kan
föra med sig.
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100 fantastiska fakta:
rädda planeten
■■En sak jag märkt och ständigt märker i mitt jobb är
barns oro för klimatförändringarna och för hur deras egen framtid kommer att
se ut. Det här är en av flera bra böcker på ämnet som
kommit de senaste åren:
en faktabok som påminner om en bilderbok till formen och som rakt och lättläst ger hundra olika exempel
på saker som kan få planeten att må bättre även om inte alla är helt utvecklade ännu. I samma serie finns också
böcker om exempelvis rymden, havet och människokroppen.

Kapitelböcker

Har du fel? av Jason Diakité
och Matilda Westerman, illustrationer av Andrea Pippins

Benny spökar av Tom Erik
Fure, illustrationer av
Ingvild Th Kristensen

■■För två år sedan gav samma författare ut Du har rätt,
en bok om FN:s barnkonvention och de saker alla
barn har rätt till. Uppföljaren
handlar istället om kritiskt
tänkande, varför det är så
svårt att erkänna att man fel,
vad som är skillnaden mellan en åsikt och fakta, och
varför det är så svårt att byta åsikt om något när man en
gång bestämt sig för vad man
tycker. En tilltalande utformning får boken att kännas lätt
även då texten ibland blir lite
mer krävande.

■■I den första boken i serien
försökte Benny med alla till
buds stående medel sabotera
familjens julfirande i södern
– en plan som snabbt spårade ut mer än lovligt – för att
slippa befinna sig nära den
vansinnigt snygga Ken som
han är kär i. Även i den and
ra boken kläcker Benny en
sjövild plan för att rädda en
av sina bästa vänner men på
det hela taget har tonen och
huvudpersonen lugnat sig en
aning, vilket berättelsen vinner på. Och förälskelsen med
Ken, som nu befinner sig
närmare än någonsin, är en
av de sötaste som skådats i en
barnbok.

Ungdomsböcker

Totalt bortglömd
av Christina Lindström

Stormsommar
av Siiri Enoranta

■■Gabriel är kanske världens
vanligaste kille men i hans
familj är alla högljudda och
många och det pågår alltid
någon typ av kaos. När familjen ska bila till Tyskland
för att hälsa på släkten bär
det sig inte bättre än att Gabriel glöms hemma i huset tillsammans med hunden Beppe. Efter att ha tagit emot ett
underligt och hotfullt brev
dras Gabriel in i en underlig
skattjakt över hela staden där
den ena ledtråden är mer förbryllande än nästa. Överraskande, fartfyllt och framför
allt roligt.

■■Andrew är ny i Queensbridge, världens mest moderna stad, där två rivaliserande
gäng delat upp staden mellan
sig. Josh Roy är ledaren för
det ena gänget som Andrew
skulle göra vad som helst för
att bli en del av. Då Josh syster Penelope först blir vittne
till ett mord och sedan blir
omöjlig och vägrar samarbeta med polisen får Andrew
sin chans att komma syskonen nära. En delikat och välskriven ungdomsroman som
kräver uppmärksamhet av
sin läsare och som håller sina hemligheter väl dolda ända fram till det överraskande slutet.

Berätta tre saker
av Callum Bloodworth
■■Mars 2020. Liv exponeras för det nya coronaviruset och måste isolera sig i sin
systers lilla lägenhet där hon
känner sig ensam och tänker
på döden. Av en slump sätter
sig Dag i hennes trappuppgång och en vänskap uppstår genom den stängda dörren. Men berättar Dag allt
för Liv? Kommer hon att bli
besviken då de väl träffas på
riktigt? Roligt och gripande
om livets stora frågor och en
storslagen debut.
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”

Kolumn

Det fantastiska med att vara förälder är att vi får många
chanser. Det finns utrymme att göra misstag, bara vi försöker att reparera.

AV: MALIN KLINGENBERG | HANNA ÅKERFELT
EN FARTFYLLD FÖRESTÄLLNING FÖR
ÄVENTYRSLYSTNA LÅGSTADIEBARN

Har också du ett funkisbarn?
Vi familjestödjare finns till för dig som har barn med funktionsnedsättning och som behöver råd och stöd eller bara
någon att prata med. Vi har alla erfarenhet av funkisvardagen – dess glädjeämnen och bekymmer.

CKSÅ M
VÄLKOMMEN O

ED FAMILJEN!

När orken inte räcker
■■Utmattning är vår nya folksjukdom. Enligt Arbetshälsoinstitutets statistik känner var femte anställd finländare att deras
stressnivå är hög eller mycket hög. Ännu värre är det hos föräldrar till barn i och under skolåldern. Och allra värst är det
bland mammorna.
Enligt definitionen är utbrändhet en störning som drabbar den som upplever långvarig stress i sina arbetsuppgifter.
Men hur är det för den vars stressnivå ytterligare förhöjs rejält
då man lämnar arbetsplatsen och kliver innanför dörren till
hemmet? Då det som borde vara en miljö som erbjuder vila
och återhämtning, ofta påminner mycket mera om en krigszon, om ett ständigt undantagstillstånd, eller om ett arbetsläger utan några utsikter till benådning?
För den som under tillräckligt lång tid överbelastar sina system, är kraschen ofta oundviklig. Att bli utbränd innebär
en själslig jordbävning. Den drar med sig allt när den kommer. Långvarig stress får oss att tappa glädjen i det vi gör. Den
tvingar in oss i ett cyniskt förhållningssätt till det som brukade vara viktigt. Den gör att vi förlorar vår skärpa, vi förlorar
kontrollen över oss själva. Till slut kommer droppen som får
hela bygget med sina orimliga proportioner att rasa. Kvar sitter vi i ruiner, och känner inte längre igen någonting alls. Inte
oss själva, och inte världen runt omkring oss.
■■Att återhämta sig från en utmattning är ett långsiktigt projekt. Det är ingen vits att bygga upp livet så som det var innan. Vi tvingas ofta till radikala förändringar. De kanske inte
syns så mycket på utsidan. För mest handlar det om förändringar på insidan. Om att resa gränser kring oss själva. Om att
justera de egna förväntningarna. Om att kunna existera i nuet. Om att respektera oss själva, och tillgodose det egna behovet av balans i vardagen.
I bästa fall utmynnar utbrändheten i en process som för oss
i en hållbar riktning, där vi bearbetar våra brister, stärker vårt
sanna jag och skapar utrymme för ett liv där glädje och ett lagom tempo står i fokus. Att leva med andan i halsen drabbar
inte bara oss själva. Det drabbar också våra barn. Framför allt
förmedlar det en bild av att livet är en tävling att vinna.
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■■Det fantastiska med att vara förälder är att vi får många
chanser. Det finns utrymme att göra misstag, bara vi försöker att reparera. Våra barn är formbara individer, och det är vi
faktiskt också själva. Det kan vara svårt att lyfta blicken ur det
tunnelseende som drabbar oss när allt går snabbare och snabbare. Men om du hör till den femtedel som just nu håller på
att driva dig själv rakt in i kraschen – försök. Försök.
För egen del har jag landat i en insikt som får utgöra min
ledstjärna åtminstone under de här mest intensiva åren. När
jag ställs inför en uppgift frågar jag mig: Kan någon annan
göra detta, eller är det bara jag som kan? Det som någon annan kan göra får gå vidare. Det som bara jag kan göra, det gör
jag till mitt. Det hjälper mig att urskilja vad som är viktigt på
riktigt.

PREMIÄR LÖRDAG 18.3.2023
STORA SCENEN

Sara Jungersten

Skelettet
på omslaget
lyser!

Vi får utbildning av FDUV och finns i hela Svenskfinland. Du
kan ta kontakt med vem som helst av oss, oberoende av var
du eller familjestödjaren bor. Eller så kan du be FDUV hitta
en lämplig familjestödjare för just dig.
Läs mer på fduv.fi/familjestod!

”

Man behöver säga
så lite och den andra
förstår så mycket.

MALIN KLINGENBERG & MARIA SANN

SOFIA & AMANDA CHANFREAU

Skelettet

Giraffens hjärta
är ovanligt stort

“Hade detta varit en pardansuppvisning hade
de hamnat högst på prispallen. Läs själva så
får ni se hur Klingenbergs och Sanns slipade
bilderboksjuvel Skelettet växer för varje
omläsning till en fyndig fullträff som både
bokstavligt och metaforiskt kryper under
huden på såväl protagonist som läsare.”
– Maria Lassén-Seger, Hufvudstadsbladet

“Tillsammans har de skapat en fantasieggande bok vars fantasifoster når långt ut
över bokens sidor. För vem vill inte ha en
bil som producerar blåbärsmuffins istället
för avgaser? Detta är en lekfull och skojfrisk
berättelse med ett djupt allvar.”

LÄSARÅLDER: 3–6 ÅR

– Helena Andréasson, BTJ
LÄSARÅLDER: 9–12 ÅR

MALIN KLINGENBERG
& MARGARETA SANDIN

Börja läsa-serien
En serie för barn som precis upptäckt läsandets fantastiska värld. Böckerna är skrivna
på tre olika nivåer så att alla nya läsare ska
hitta en läsutmaning som passar just dem.
LÄSARÅLDER: 6–8 ÅR

Nominerad
till Augustpriset 2022

ELLEN STRÖMBERG

Vi ska ju bara
cykla förbi
“Greppet är briljant och gör romanen till en
av de mest trovärdiga jag läst. Att Strömbergs
prosa dessutom är både rapp, rolig och
suggestiv gör boken till en av vårens bästa.”
– Lydia Wistisen, Dagens Nyheter
LÄSARÅLDER: 12–15 ÅR

S

&

S

SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS

För fler boktips för både unga och vuxna:
LITTERATUR.SETS.FI
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recept
MELLANMÅLSMUFFINS MED
FÄRSKOST & HONUNG
Cirka 10–12 muffins
2 dl
2 dl
1 dl
¼ tsk
1 tsk
1 tsk
1 dl
½ dl
1 ½ dl
1
½ dl

vetemjöl
vetekli
solrosfrön
salt
bakpulver
kanel
olja
farinsocker
surmjölk
ägg
sirap

Gör så här:
1. Värm ugnen till 200 grader. Smörj muffinsformarna om du har en muffinsplåt. Om
du använder pappersformar, placera ut dem
dubbla på en ugnsplåt.
2. Blanda ihop vetemjöl, vetekli, solrosfrön,
salt, bakpulver och kanel i en djup skål.
3. Vispa olja, farinsocker, surmjölk, ägg och sirap i en annan skål.
4. Rör ner den flytande smeten i de torra ingredienserna och blanda snabbt ihop degen.
Fyll muffinsformarna ungefär till hälften och
grädda muffinsarna i cirka 15 minuter. Känn
med en sticka om de är färdiga (då det inte
fastnar smet på en torr trästicka är muffinsen
färdig).
ungmartha, text
karin lindroos, foto

tips

Servera
muffinsen med smör
eller färskost och
honung.

KLASSRESA
TILL ÅLAND!
Från 65 €/person
I priset ingår båtresor Åbo–Marie
hamn t/r, hotell, frukost & middag.
Kontakta oss så hjälper vi er
med allt; båtresorna, måltiderna
och ett minnesvärt program.

+358 1815 555 • info@alandhotels.fi • ålandhotels.fi
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BLI SCOUT!
DU ÄR VÄLKOMMEN I
VILKEN ÅLDER SOM
HELST, ÄVEN SOM
VUXEN!

WWW.SCOUT.FI/BLI-SCOUT
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hemifrån hem

Världen runt på

frågor

Aktuellt från förbundet

Tidningen Hem och skola

Besök vår webb!

Utgivare: Förbundet Hem och Skola i Finland rf.

■■Gå gärna in på www.hemochskola.fi – där finns bland annat blogg
inlägg, artiklar från tidningen, nyhetsbrev, information om föreningsverksamhet och material riktat till föräldrar, skolor och daghem.

Redaktör: Charlotta Svenskberg, redaktor@hemochskola.fi.

Uppdatera styrelsens uppgifter

■■Har du kanske valt att gå med i skolans eller daghemmet Hem och
Skola-styrelse? Grattis! Kom ihåg att meddela styrelsens kontaktuppgifter via vår webb: hemochskola.fi/nystyrelse. Kom också ihåg att
Patent- och registerstyrelsen behöver en separat anmälan. På vår webb
finns en hel del nyttig information om föreningsverksamhet. Har du
frågor eller funderingar om föreningens verksamhet? Tveka inte att
kontakta oss på förbundskansliet, vi hjälper gärna!
Nytt material

■■Vi har tagit fram ett nytt material som ska stödja och inspirera skolorna och daghemmen till ett gott samarbete med hemmen. Vi kommer att ordna fortbildningar för pedagoger som baserar sig på konceptet Familjevänlig skola och Familjevänligt daghem.
På webben finns stödmaterial med olika verktyg för hur skolorna
och daghemmen kan jobba med föräldrasamarbetet. Materialet går
att ladda ner på vår webb under fliken Material.

Ansvarig utgivare: Nora Grotenfelt, förbunds
ordförande.

Layout: Pia Ahlberg.
Pärmbild: Karl Vilhjálmsson.
Målgrupp: Föräldrar med barn i svenskspråkig
skola och dagis.
Distribution: Delas ut i klassen och på daghemmet.
Tryckeri: UPC, Vasa 2022.
Upplaga: 37 500.
Årgång: 49.
Annonsförsäljning:
Ky Lisbeth Lönnqvist Kb, Sandbackavägen 8 D,
02200 Esbo. Tfn 09 803 9553.
E-post: lisbeth.lonnqvist@kolumbus.fi
Annonspris: 1,50 e/spmm.

Kolla in vår julkalender!

■■Den 1 december kan du öppna första luckan i vår julkalender på
Instagram! Varje dag mellan den 1 och 24 december får du en liten
utmaning. Vi hoppas de ska leda till reflektion och välbefinnande.
Nykter jul för barnens skull

2. Bajkalsjön är världens djupaste sjö, och likaså världens mest vattenrika. Hur många gånger skulle Saimens vatten rymmas i Bajkalsjön? a. 14 gånger, b. 100 gånger, c. 560 gånger.

■■Julen och festligheterna i slutet av året innebär inte glad förväntan
i alla hem. Förbundet Hem och Skola tillsammans med många andra
organisationer deltar i kampanjen ”En nykter jul för barnens skull”.
Tanken med kampanjen är att lyfta upp de vuxnas ansvar för att skapa en trygg och nykter jul för barn och unga.

3. Vad är det vanligaste efternamnet i Nordkorea? a. Lee, b. Kim, c. Chang.

Följ oss på sociala medier!

1. Vid vilken flod, som mynnar ut i Finska viken, ligger Sankt Petersburg? a. Irtysj, b. Neva, c. Kymmene älv.

4. Tokyo arrangerade sommar-OS 2020, som ändå gick av stapeln först ett år senare, men när arrangerade Japans huvudstad sommarOS för första gången? a. 1952, b. 1964, c. 1972.
5. Ferdinand Marcos var Filippinernas president åren 1965–1986. För vad var hans hustru Imelda Marcos vida berömd (de övriga påståendena stämmer inte)? a. sin digra skosamling med över 1 000 par skor, b. sitt släktskap med USA:s president Kennedy, c. sin titel
Miss Asia 1960.
6. Sydneys mest berömda byggnad torde vara stadens operahus. Från vilket land kom arkitekten till Sydneys operahus? a. Finland, b.
Danmark, c. Uganda.

NORA
GROTENFELT
ordförande

MICAELA
ROMANTSCHUK
verksamhetsledare

CHARLOTTA
SVENSKBERG
kommunikatör

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

■■Du hittar oss på Facebook, Instagram och Twitter. Där publicerar
vi allt möjligt som är relevant för dig som förälder eller vårdnadshavare. Hoppas du väljer att följa oss!

Gnurf

7. Costa Rica är ett vackert och förhållandevis fredligt land i Centralamerika. Vad betyder det spanska namnet Costa Rica? a. Det lugna
landet, b. De vackra bergen, c. Den rika kusten.
8. Vilket av följande är Chicagos mest berömda smeknamn? a. New Rome, b. Little Dublin, c. Windy City.
9. I vilken stad sitter det skotska parlamentet? a. Edinburgh, b. Glasgow. c. Dundee.
10. Vid vilken breddgrad ligger Vasa? a. 60:e, b. 63:e, c. 66:e.
11. Med andra ord borde rutten dras från Finland->Sankt Petersburg->Bajkalsjön->Nordkorea->Tokyo->Filippinerna->Sydney->Costa
Rica->Chicago->Edinburgh->Vasa

Rätt svar: b. Neva, c. 560 gånger, b. Kim, b. 1964, a. sin digra skosamling med över 1 000 par skor, b. Danmark, c. Den rika kusten, c. Windy City, 63:e
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Fem frågor

I Nagu Hem och Skola-förening finns föräldrar med barn i daghem, förskola och skola. FOTO: PRIVAT

Föräldrarna fixade valborgsfesten
I Nagu har daghemmet,
förskolan och årskurserna
1–9 en gemensam
föräldraförening. Föreningen
har ordnat flera lyckade
evenemang, och genom dem
har föräldrarna hittat en
gemenskap.
Pamela Friström, text
Hallå Anna Gråhn, ordförande i Nagu
Hem och Skola! Vilka är ni?
– Vår förening är kanske lite unik på det sättet att vi inte är någon renodlad lågstadie- eller högstadieföräldraförening utan en föräldraförening för dagis, förskola och skola här på
ön, ända upp till nionde årskursen. Skolan är
ingen jättestor skola och vi är heller ingen jättestor förening.
– Dagiset kom rätt nyligen med i föräldraföreningen, initiativet kom från föräldrarna själva. Det gick överraskande smärtfritt
att ordna med en enkel ändring i föreningens stadgar.

Hur jobbar ni?
– Det mesta vi gör tangerar sådant som händer i skolan. Kyrkbackens skola i Nagu vill till
exempel satsa extra på utomhuspedagogik och
planerar att anlägga ett uteklassrum i ett hörn
av skolgården, och där kommer Hem och Skola absolut att bidra. Sen brukar vi stödja till exempel teaterresor eller simresor och dela ut påsar med godsaker till alla elever vid jul. Och dagiset fick nyligen nya verktyg för snickeriarbeten som även barn kan använda!
Ni hade en lyckad satsning för att rekrytera nya styrelsemedlemmar nyligen, hur
gjorde ni?
– Det är flera i styrelsen som varit med länge
och känner att det börjar vara dags att lämna
plats för nya krafter. Vi har i många år närmat
oss föräldrar lite försiktigt och sagt att de gärna får bolla tankar och idéer med oss utan att
behöva vara rädda för att genast rekryteras till
styrelsen. Men nyligen bestämde vi oss för att
lägga om vår taktik.
– Skolan ordnade ett föräldramöte i början
av hösten där föräldrarna i klassvisa grupper
besökte infopunkter där de fick information
om olika teman. Hem och Skola hade en infopunkt där vi berättade om vår verksamhet och
förklarade att nya styrelsemedlemmar behövs.

Vi bad föräldrarna komma med helt enkelt.
Och fyra nya föräldrar anmälde sitt intresse!
Vad är svårt med att upprätthålla en
föräldraförening?
– Det är ju tidsbristen. Vårt samhälle snurrar
ganska hastigt just nu och det är svårt att engagera folk i föreningsverksamhet. Samtidigt
vill jag framhålla att det är väldigt belönande,
det är ju därför jag är med själv!
Vad är roligt då?
– Det är både givande och roligt att få en
större förståelse för vad skolan gör, och få större insyn i hur våra barn tillbringar en stor del
av sin vardag.
– Att bidra till gemenskapen mellan skolans
familjer känns också givande. Förra valborgsmässoaftonen testade vi en helt ny grej: Hem
och Skola ordnade en valborgsfest på skolgården. Vi hade ballonger och stora ark med papper på väggen som barnen fick rita på - inget
märkvärdigt. Föräldrarna fick prata med varandra och barnen spelade och lekte på skolgården. Jag vet inte om det var för att det var
en lördag eller för att solen strålade den eftermiddagen, men det var hur lyckat som helst.
Det var väldigt roligt.

