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Den 24.1.2012 ordnades vid Pedagogiska fakulteten seminariet "Den professionella läraren" som 
samlade den finlandssvenska skolvärlden. Här diskuterades bl.a. PISA-resultat, lärarprofessionalitet 
och lärarutbildning och den finlandssvenska skolans framtid. Gällande PISA resultat noterades bl.a. 
att det nationella medeltalet har sjunkit från 536 till 526p men att skillnaden i läsförståelse mellan 
finska och svenska skolor de facto har minskat från 35 till 27p. Riktningen är alltså positiv (se 
http://www.vasa.abo.fi/users/muljens/pdf/MichaelsUljensPresentation_24.1.2012_DenProfessionell
aLararen.pdf för empiriska resultat). 
 
Det har visat sig att skillnaderna mellan finlandssvenska regioner i läsförståelse inte är statistiskt 
signifikanta då man tar hänsyn till elevernas sociokulturella hembakgrund. Enbart Åland avviker på 
ett positivt sätt så att skolorna där i genomsnitt presterar högre. Om man inte beaktar hemmets 
inverkan då regionernas eller skolornas resultat jämförs med varandra, så missar man målet - vi vill ju 
veta hur väl skolorna lyckas med sina elever. Däremot är finska och svenska hem är ungefär lika 
välutbildade. Därför kan inte skillnaderna mellan finska och svenska elever förklaras med elevernas 
hembakgrund. Hembakgrunden spelar således en roll vid förklaringen av variationen inom 
Svenskfinland, men inte vid förklaring av differenser mellan språkgrupperna. 
 
De finlandssvenska skolornas poäng i läsförståelse varierar mellan 415-560p. Variationen inom 
Svenskfinland är 145 p. Variationen är liknande i den finska skolan. Det bör alltså märkas att den 
skolvisa variationen (145 p) är ungefär fem gånger större än den regionvisa variationen (28p) eller 
fem gånger större än skillnaden mellan språkgrupperna. Det säger sig självt att den finlandssvenska 
skolvärlden bör erkänna denna skolvisa variation och ta den som utgångspunkt i sitt 
utvecklingsarbete.  
 
För att beskriva variation mellan regioner och skolor så att hembakgrundens inverkan kontrolleras, 
har jag tillsammans med PeM Johan Korhonen använt oss av idén om en s.k. över- eller 
underpresterande skola och region. Med överpresterande skola eller region avses sådana miljöer 
som klarat sig bättre än väntat då man eliminerat effekterna av den socioekonomisk-kulturella 
hemmiljön (SECS). En högre prestationsnivå i en skola med resursstarka elever säger ju inte mycket 
om den skolans pedagogiska kvalitet. På motsvarande sätt kan en skola med sämre resultat de facto 
vara befolkad av en synnerligen dynamisk lärarkår. 
 
Det är viktigt att förstå att dessa hög- och lågpresterande skolor är spridda över hela Svenskfinland 
och återfinns både i stad och landsbygd, på tvåspråkiga och mera enspråkiga orter, det är fråga om 
både stora och små skolor, mm. Exempelvis uppvisar 15-åringarna i Österbottens ”metropol” Vasa 
536 p och Nylands metropolskolor 528 p i läsförståelse. 
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Resultaten visar att Åland är en överpresterande region, det är däremot inte metropolområdet kring 
Helsingfors även om resultaten där är lika goda som på Åland. Det åländska medeltalet i läsförståelse 
är alltså högt både i relation till den åländska utbildningsnivån och resten av Svenskfinland. Men 
också höga i relation till hur det såg ut i skolorna för 10 år sedan.  
 
Vad har man då gjort på Åland? I anslutning till de intervjuer som jag och doktorand Denice 
Vesterback genomfört med landskapsregeringen, skoldirektörerna och rektorerna framkommer bl.a. 
att ett systematiskt skolutvecklingsarbete som initierats från landskapet har varit avgörande. Sättet 
att arbeta med läroplanerna är nytt. De många kunskapsmätningarna har byggt på förtroende och 
öppenhet, men inte en offentlig ranking. På så sätt har värdefull tillit och ett förtroendekapital 
bevarats. Samverkan med omvärlden har intensifierats, fortbildningsverksamheten har genomgåtts. 
Den blandade lärarkåren med lärare utbildade i Finland och Sverige har haft en stimulerande 
inverkan. Lärarkåren har haft ett sort eget ansvar. Rektorernas arbetsbild har reformerats allt från 
rekrytering, arbetsavtal och till rektorernas klassrumsbesök och efterföljande dialog. Det visar att 
kommunens möjligheter att arbeta med stödjande och skolutvecklande verksamhet är avgörande 
viktig. Utvecklingen kan också väl beakta och stöda initiativ av lärare och den enskilda skolan. 
 
Vilka mått och steg skall nu tas?  Jag bedömer det så att vi i Finland har mycket att vinna på att flytta 
tyngdpunkten i lärar- och rektorsutbildning och -fortbildning mot ett skol- och 
undervisningsutvecklande arbetssätt. Hur den kommunala skolledningen agerar har faktiskt 
betydelse. Vi behöver stärka modeller som beaktar (1) skolans och närmiljöns intressen och 
förutsättningar, (2) den nationella skolpolicyn och (3) den pedagogiska forskningen. Pedagogiska 
fakulteten skall därför bygga upp en mera direkt relation till kommunerna och skolorna så att ett 
ömsesidigt flöde av erfarenhet kan strömma konstruktivt i båda riktningarna. Det nu anordnade 
seminariet kan därför stå som uttryck för en ny start. En samverkan med Utbildningsstyrelsen, 
kommunförbundet, kommunerna, nationella utvärderingsmyndigheter, fonder och stiftelser och 
andra är viktigt i detta arbete. Det handlar om ett koordinerat nätverksbaserat arbetssätt där 
Pedagogiska fakultetens roll och uppgift blir mera markerad än hittills. Detta svarar också väl mot 
fakultetens och universitetets tredje uppgift. 
 
Det här får också konsekvenser för hur PF gestaltar lärarskapet. Vi bör utveckla en ny syn på 
lärarprofessionalitet som vidgar fokuset från klassrumsarbetet till att omfatta ett skol- och 
undervisningsutvecklande arbetssätt.  Uttryckt i läroplanstermer handlar det om att vid sidan av en 
ämnes- eller disciplinsbaserad läroplan, och vid sidan av en kompetensbaserad läroplan arbeta med 
en arbetslivsbaserad läroplan, där skolan som verksamhetsmiljö stiger fram.  Det handlar om 
tyngdpunktsförflyttningar, inte om att göra något helt nytt. Detta tänkande har även konsekvenser 
för hur vi ser på praktikperioders innehåll och utformning, hur vi förnyar pro gradu arbetet med 
forskningsprojekt och skol- och undervisningsutvecklande arbetssätt i sikte. Avhandlingsarbetena kan 
än starkare knytas till pågående forskningsprojekt. Varje finlandssvensk lärarstuderande kunde 
dessutom ha en erfaren lärare som sin mentor under hela studietiden.  I förlängningen talar vi inte 
bara om hur lärarens och rektors men också om hur skol- eller bildningsdirektörens professionella 
kunnande gestaltas. På dessa områden pågår redan värdefull forskning och utveckling vid fakulteten 
med viktiga understöd av många fonder och stiftelser samt nationella medel. Vi är dessutom lyckligt 
lottade med Övningsskolor och har stärkt samverkan med ”Övis” under de gångna åren. Därmed kan 
pedagogiska fakultetens pågående och målmedvetna satsning på forskning på ett konstruktivt sätt 
gynna det finlandssvenska skolutvecklingsarbetet.  
 
Vi måste också teoretiskt arbeta med hur ett relevant bildningsbegrepp kan se ut för vår tid där 
lärandemiljöerna utanför skolan ändrat karaktär i en tid då bl.a. allt lokalt handlande har globala 
dimensioner och det globala inverkar på det lokala. I den neoliberalt orienterade förändringsvåg som 
dragit över världen de senaste decennierna, är det verkligen skäl att minnas att bakgrunden till 
Finlands framgång gällande skola har uppnåtts genom att vi följt ett demokratiskt bildningsideal. Det 



enastående i framgången består framförallt i att vi har lyckats förena ambitionen om en framstående 
skola med idén om en skola för alla. Detta är det pedagogiska undret i Finland och det ideal som även 
i framtiden bör vara vår ledstjärna. 
 
Också den mångkulturella världen ställer nya krav på skolan. Vi bör upprätthålla en sådan social 
arkitektur som ser skolan som en mötesarena för olikhet – inte för att sträva efter likhet, men så att 
både vi och skolans elever lär sig att leva med ökande mångfald utan att någon behöver förlora den 
meningsfullhet som bär just oss.  
 
Seminariet den 24.1. visade att Pedagogiska fakulteten, Utbildningsstyrelsen och de finlandssvenska 
kommunerna och skolfolket uppvisar en stor samsyn i sättet att sättet identifiera problem och 
lösningsförslag vilket bådar gott. Jag tror vi kan se fram mot en dynamisk skol- och 
undervisningsutvecklande period i den finlandssvenska skolvärlden när den konstruktiva vilja till 
samverkan som finns, tillåts leda dialogen. 
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Sehttp://www.vasa.abo.fi/users/muljens/pdf/MichaelsUljensPresentation_24.1.2012_DenProfession
ellaLararen.pdf för tabeller och annat material som kan vara till glädje i redigeringsarbetet. 
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