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1. Paradigmskiftet 



Detta syns i skolvärlden på olika sätt: 

 

 Redovisningsskyldighet (Accountability) 

 Sättet att använda mätresultat är nytt - rangordning 

 Valfrihet – föräldrars val av närskola 

 Decentralisering av läroplansarbetet 

 Profilering och specialisering 

 Ny indirekt, transnationell styrning 

 Evaluering styr planering – den som styr evaluering styr. 

 Ny professionalitet? ”Teaching for testing…” 

 Ledarskap 

 Utbildningsexport  

 Differentiering av skolsystemet inifrån, ”AB Lärande OY” 

 Privata aktörer träder in på området  

 



    2. PISA-resultaten 

• Finlands medelvärde har sjunkit - 546 till 536 p 

• Skillnaden mellan finsk- och svenskspråkiga 

minskat från 35p till 27p – riktningen den 

rätta. 

• Skillnaden mellan flickor och pojkar stor 

• Stor variation mellan finlandssvenska 

skolor = 145p (415-560 p) 

• Variationen mellan skolor ökat från 5% till 

7,8% (jfr. Tyskland: 60%) 

 



Skillnaden mellan finsk- och 

svenskspråkiga inte sååå märkvärdig! 

Fakta: 

1.Skillnaden i läsförmåga: 27p 

2.Statistiskt signifikant (p<0,001) - ja. 

3.Men praktisk betydelse? Hmmm… 

 Effektstorlek är ett mått på praktisk 

signifikans: 27 p i relation till standardavvikelsen 

(+/- 100 p) (Cohen's d) 0,3=liten effektstorlek. 



Regionala skillnader – läsning  

(tidigare analyser) 
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Spridningen inom varje region 
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Då hembakgrunden beaktas: 



 
 

Exempel på finlandsvenska ”metropoler” 
Huvudst.reg. (528 p) och Vasa (544 p) 

 
 

”Inom varje finlandssvensk region finns högre/lägrepresterande kommuner.” 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Medelvärden för bägge metropolerna utan kovariat och med kovariat samt spridningen uttryckt i standardavvikelser. 

(F(1, 407)=1,68, p=.196. 



Att prestera bättre än väntat?  

 

• En region eller skola kan också prestera 

bättre/sämre än vad som kan förväntas 

(t.ex. med tanke på hemmiljö). 

 

 



Över-underpresterande  

regioner / soc.kulturell hembakgrund 



Åland – vad hände där? 

• Öppen dialog, förtroende, ej rangordning 

• Timfördelningen granskades 

• Alla distrikt följer samma läroplan 

• 26 kunskapsmätningar 2003-2012 och de används 

• Koordinerad fortbildning av skolpersonal  

• Rekrytering och fortbildning av rektorer förnyad 

• Skolledaravtal –utvecklingsarbete inskrivet 

• Klassrumsbesök med diskussioner 

• Möten mellan olika lärarkulturer positiv 

• Samverkan med alla socialmyndigheter och deras 

expertis och hemmen 

 



Över/underpresterande skolor  
(effekten av hem/SECS kontrollerad) 



Över- och underpresterande skolor finns i: 

 - alla regioner,  

 - både stads- och landsbygdmiljö,  

 - en- och tvåspråkiga orter.  

 

Variationen mellan skolor (=145p) är större än 

variationen mellan regioner (=24p). 

 

Därför skäl att närmare undersöka skolor som är 

över/underpresterande. Verksamhetsvillkoren varierar också i 

övrigt. 

 

- Kan vi hitta karakteristika som tillämpas på annat håll? 

 

 

 



Finlandsvenska rektorer framstår 
aktivare än finska rektorer. Ex.: 

 

• Utvärderingsbaserad skolutveckling 

• Pedagogisk samverkan med lärarna 

• Klassrumsbesök 

• Målorienterad 

• Inriktade på lärarnas kompetens och 
kunnande 

• Uppmärksammar problem och oro 

• Hoppar in där det behövs 

 

 



Vision – 3 perspektiv: 
 

1. Policy: ”Evaluering för utveckling” 

• Ett demokratiskt skolideal – en skola för alla – har varit vårt 

framgångskoncept – och som nu erövrar världen. Det bör bevaras. 

• Bevara den respekt för lärarens professionalitet som präglat den 

finländska traditionen. 

• Offentlig rangordning blir lätt kontraproduktivt – skampedagogik bör 

undvikas. 

 

 

2. Lärar- och ledarprofessionaliteten utvecklas vid/av PF 

• En ny syn på lärar- och ledarprofessionalitet som inkluderar 

skolutvecklingsarbete bör utvecklas. 

• Lärarutbildningen ökar praktiken och forskning – minskar på annan 

ledd undervisning. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

3. En nätverksbaserad modell skolutveckling 

 

• Skoldirektörerna-bildningscheferna och rektorerna viktiga för 

det pedagogiska utvecklingsarbetet!  

 

• Kommunreformen bör beakta hur skolans utvecklingsarbete 

organiseras. 

 

• Förena pedagogisk forskning och skolutveckling med lärar- 

och ledarskapsfortbildning – nya koncept behövs. 

 

• PF har inrättat nytt Vetenskapligt råd bl.a. med uppgift att 

stöda utvecklingsorienterad forskning i samverkan med 

kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


