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PF satsar på skolutveckling, forskning och samarbete 
Pedagogiska fakulteten delar bekymret om att de finlandssvenska skolorna presterar något sämre i 

PISA mätningarna. Skillnaderna finns där, men de är inte dramatiska. Inte heller skall frågan 

framställas som ett Österbotten kontra Nyland problem. Enligt PISA-resultaten kan Svenskfinland 

delas i två grupper, och det är inte nord-syd. T.ex. i läsförståelse uppvisar Åland 527 p och 

huvudstadsregionen 530 p vilka därmed har ett försprång över andra regioner. Övriga Nyland (502 p), 

Österbotten (504 p) och Åboland (508 p) bildar den andra, mycket likartade, gruppen.  

Så här ser det ut bland 15 åringarna. Studentexamensskillnaderna är inte längre sådana. Och när folk 

har blivit äldre finns ingen skillnad mellan vuxna i Finland och vuxna från andra europeiska länder.  

Skillnaderna mellan språkgrupperna förklaras främst av den rätt stora andelen elever vars hemspråk 

är annat än svenska i den finlandssvenska skolan (ca 1/5). Dessa elever är förstås lika välkomna som 

tidigare i den finlandssvenska skolan.  Den andra betydande förklaringen återfinns i 

inlärningsstrategier. De varierar mellan den finska och svenska skolan.  

Många frågor kring PISA är ännu öppna. Varför kan Svenskfinland så tydligt indelas i två så olika 

grupper gällande läsförståelse? Hur kommer det sig att variationen är så stor i Nyland? Är det 

inlärningsstrategier som också förklarar variationen inom de finlandssvenska regionerna? Och varför 

varierar inlärningsstrategierna? Varför upplever finska föräldrar att skolan inte behöver ställa högre 

krav på eleverna än vad som görs, medan de svenska föräldrarna oftare gör det? Varför är finska 

lärare mera skolboksstyrda än de svenska? Hur påverkar kommunernas resursering och ledarskap 

skolornas resultat? PISA materialet ger möjligheter till många fortsatta analyser och därmed uppslag 

att utveckla skolan. Därför är det viktigt att PF:s forskare nu fått tillgång till PISA-materialet och 

arbeta vidare med frågorna. 

Det har också spekulerats om lärarutbildningen kunde vara orsak till de sämre PISA-resultaten i den 

finlandssvenska skolan. Diskussionen är viktig, men har varit onödigt spekulativ och tendentiös. 

Inga empiriska resultat visar på t.ex. att elever till lärare från sådana lärarutbildningar som har flera 

praktikveckor klarar sig bättre i PISA. En enkel jämförelse av studiepoäng över praktik i olika 

utbildningsprogram är inte heller i övrigt hållbar, t.ex. kan handledningens mängd variera mycket 

även då poängtalet praktik är det samma. Det är viktigt hur praktik, reflektion och teori är 

pedagogiskt relaterade till varandra i ett akademiskt utbildningsprogram. I det avseendet fungerar 

akademins lärarutbildning som en förebild internationellt. PF:s lärarutbildning avviker varken 

principiellt eller kvantitativt från finska lärarutbildningar. I nationell jämförelse är det snarast så att 

PF satsar betydligt mera på ledd undervisning och handledning mätt i antal undervisningstimmar än 

andra lärarutbildningar. 

I den allmänna debatten förekommer också andra gissningar: än är det studenttillströmning, än för 

dåliga studenter som antas söka in, för lite forskning, för lite praktik och för mycket praktik, för lite 

teori och för mycket teori, för få disputerade lärare, för dålig genomströmning. Det finns emellertid 

inga samband mellan t.ex. lärarnas betyg från lärarutbildningen och skolelevernas PISA-resultat. 

Varken på finska eller svenska i vårt land. Söktrycket till lärarutbildningen hör till de bästa bland alla 

finlandssvenska utbildningar. Praktikvolymen vid PF är på nationell medelnivå.  
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Pedagogiska fakultetens verkliga utmaning idag är att höja den externa forskningsfinansieringen och 

öka antalet internationella publikationer. Vid PF finns idag ett markerat intresse att gå i den 

riktningen. Och tecknen är uppmuntrande. År 2011 blir ett rekordår gällande doktorer – 8 

doktorsavhandlingar i pedagogik har redan lagts fram i år, flera är på kommande. Den övriga 

forskningen är också av god kvalitet – det är mängden artiklar som problemet. Sådant kan åtgärdas 

och ingår i fakultetens strategi, vilket för övrigt kan läsas på fakultetens hemsidor. Gällande antalet 

doktorer och magistrar ligger fakulteten redan nu över det förväntade.  

Lärarfortbildningens roll är viktig eftersom den sörjer för kompetensutveckling under 30-40 år efter 

den 5 åriga grundutbildningen. Ansvaret för den finlandssvenska lärarfortbildningen har inom 

akademin 2011 överförts till CLL i Vasa vilket ger bättre möjligheter att samverka kring lärares och 

rektorers professionella utveckling. PF tog våren 2011 initiativ till att utarbeta ett nytt koncept kring 

hur skolutveckling, lärarfortbildning och pedagogisk forskning kunde förenas.  

Den finlandssvenska lärarutbildningen är koncentrerad till Vasa, med några undantag. Modellen 

möter därmed alla krav på stora enheter, möjlighet till effektiv resursanvändning och dynamisk 

forskningsmiljö. PF stöder därför ministeriets (UKM) hållning gällande koncentration av verksamhet 

(Hbl, 23.9). Få finlandssvenska universitetsutbildningar kännetecknas av en lika lyckad koncentration 

som pedagogiken. ÅAs nya struktur erbjuder också nya möjligheter till samverkan mellan Åbo och 

Vasa. PF samarbetar också med HU.  

PF kommer att fortsätta på den redan inslagna vägen: vi satsar målmedvetet på forskning och 

framstående lärar- och rektorsutbildning samt fortbildning i samarbete med alla andra aktörer på 

området. 
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