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FINLÄNDSKA SKOLAN INTRESSERAR NORDEN 

Vad är det egentligen som sker i de finländska klassrummen? Vilka är likheterna och 

skillnaderna med de andra nordiska länderna? Vad är orsaken till att det finländska 

skolsystemet idag rankas högt i världen? Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi har 

tagit fasta på att öppna upp dessa frågor och erbjuder i samarbete med Vasa övningsskola, 

Pedagogiska fakulteten och svenskspråkig grundläggande utbildning i Vasa stad 

besöksprogram och mötesplatser som närmare belyser frågeställningarna. I november besökte 

skolchefer från Umeå Norra Korsholms skola i Karperö för att få veta mer om varför den 

finländska skolan är så framgångsrik och för att kunna ta med sig verktyg till det egna arbetet 

med att utveckla skolan hemma i Sverige. 

 

(Bild från S:t Karins svenska skola) 

– Vårt mål är att alla elever ska ha rätt till skolframgång, säger Umeås skoldirektör Ann-

Christine Grudin, en av besökarna som vill se den finländska modellen. 

Fortbildningschef Camilla Forsberg arbetar med skolbesöken vid CLL. Hon berättar att 

besökarna oftast inte vet i detalj vad de vill se när de tar kontakt. De vill göra ett besök och ha 

tips på vad som är intressant. Studiebesöken byggs sedan upp enligt ett förslag, som 

skräddarsys. Programmet varierar beroende på om det är lärare, administratörer eller 

skolledare som kommer. Lärare vill gärna ta del av undervisning, medan administratörer 

gärna talar med rektorer och förvaltning. I de flesta fall lockar lärarutbildningen och 

övningsskolan. 

– Vi lyssnar in vilka önskemål besökarna har och diskuterar oss fram till ett passande 

program. Sedan tar vi kontakt med de skolor eller organisationer besökarna önskar träffa, 

förklarar Forsberg. 

Gästerna från Umeå säger sig vara imponerade av uthålligheten inom skolvärlden Finland. I 

Sverige har stora skolreformer avlöst varandra, medan man i Finland har satsat vidare på det 

som fungerar. 
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– De som kommer på skolbesök till oss ser framför allt en välfungerande skola där läraryrket 

har hög status. Den finländska skolan har vågat vara eftertänksam i fråga om stora reformer, 

vilket är något som besökarna brukar lyfta fram som positivt, säger Forsberg. 

Mottagande skolor upplever det som mycket positivt att få besök. Man öppnar gärna sina 

klassrumsdörrar och visar sin verksamhet, vilket rektor Robert Backmans skola i Karperö 

kan intyga. För både besökare och mottagande skolor uppskattas att allt är välorganiserat. 

CLL planerar inte bara programmet, utan följer också med som handledare under hela 

besöket. 

Är du intresserad av ett skräddarsytt skolbesök i den finländska skolan? Kontakta Camilla 

Forsberg.  

Maria Johansson 

 


