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MED ETT SEGELFARTYG SOM KLASSRUM 

 

Lärmiljön spelar en viktig roll i undervisningssammanhang, det håller säkert de flesta med 

om. Vad sägs då om att gå på kurs ombord på ett riktigt segelfartyg? Baltic University 

Programme (BUP), ett nätverk av högskolor med avrinningsområde i Östersjön, erbjuder den 

unika möjligheten för högskolelärare att delta i SAIL, Sustainability Applied in International 

Learning i sommar. Åbo Akademi är Finlands nationella BUP-center, och finns placerat vid 

Centret för livslångt lärande. 

Från Stavanger till Antwerpen 

Sinikka Suomalainen, utbildningsplanerare vid CLL och verksam vid BUP-centret vid Åbo 

Akademi, berättar att SAIL är en kurs som samlar lärare från olika länder, universitet och 

discipliner. Den gemensamma nämnaren är hållbar utveckling, men annars är vem som helst, 

från vilket ämnesområde som helst, välkommen att ansöka om att få delta. 

– Tillsammans seglar vi med segelfartyget Fryderyk Chopin från Stavanger i Norge till 

Antwerpen i Belgien under en vecka, säger Suomalainen. 

En upplevelse utöver det vanliga 

Sinikka Suomalainen har varit med på flera BUP-seglatser tidigare, och kan berätta hur 

upplägget fungerar ombord. 

– Kursen består av en akademisk del och en seglingsdel Deltagarna får turas om att vara i 

navigationsvakt, köksvakt och så vidare, och däremellan pågår akademiska workshops. Det är 

intensivt, men responsen från tidigare deltagare är att det är en verklig upplevelse att vara 

med. 

http://www.cll.fi/nyhetsbrev-2/
http://www.cll.fi/nyhetsbrev-2/


En deltagare på den första lärarseglatsen 2013 beskrev seglatsen som en unik, ovanlig och 

fantastisk möjlighet till personlig utveckling. Havet förändrade perspektivet och gjorde kursen 

oförglömlig, på ett sätt som en vanlig konferens eller ett möte på land aldrig hade kunnat 

göra. 

 

http://www.cll.fi/wp-content/uploads/2016/03/BUP460px.jpg


Också för studerande 

BUP-seglatser ordnas också för studerande. I augusti startar en resa från Spanien till England 

för högskolestuderande. Utöver deltagarna finns på samtliga seglatser också en professionell 

besättning. Den som är intresserad av att delta ska vara beredd på mycket fysiskt arbete, men 

man behöver inte ha någon tidigare seglingsvana. Man får också räkna med att inte kunna 

stänga hyttdörren om sig, eftersom det vistas mycket folk på en liten yta ombord, men i 

gengäld får man intensivt öva upp sin förmåga att arbeta i grupp och vara social under en 

vecka. 

Maria Johansson 

Läs mer om seglatserna och ansökningsförfarandet på www.bup.fi 

http://www.bup.fi/

