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Allt börjar med 
en bra skola 

 Besök och bli inspirerad av 
den finländska skolan

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 (CLL) erbjuder i 
samarbete med Vasa övningsskola, Pedagogiska fakulteten och 
svenskspråkig grundläggande utbildning i Vasa stad besöksprogram 
och mötesplatser som närmare belyser frågeställningarna. 



Möt läraren i den finländska skolan 

I olika internationella kunskapsmätningar har de finländska inlärningsresul-
taten år efter år utpekats bland de bästa i världen. Den finländska skolan har 
kommit att stå i rampljuset när det gäller hur kriterierna för en framgångsrik 
skola skall formuleras. 

Hur skall denna framgång förstås? Skall förklaringen sökas på den enskilda 
skolan, hos läraren och rektorn? Eller är det goda resultatet en följd av en 
akademiserad lärarutbildning och statliga övningsskolor? Beror framgången 
eventuellt på det breda stöd som den finländska skolan åtnjuter hos allmän-
heten och den konsensus som råder kring skolpolitiken? Vad tycker lärarna 
själva? Många har åsikter och förklaringsmodellerna är mångskiftande. 
Oavsett vilka förklaringar som formuleras kommer lärarna att stå i fram-
kanten för skolutvecklingen.  

Vasa med omnejd fungerar som ett representativt centrum för skola och 
utbildning på svenska i Finland.  Vi har expertis inom pedagogisk forskning, 
lärarutbildning och övningsskola, lärarfortbildning och såväl små som stora 
skolor, centralt och på villaområden. 

Ett besök i Vasa ger en bred och djup bild av skolan i Finland. Gör ett besök 
till Vasa och låt dig inspireras. Vi står för arrangemangen.

Välkommen!

Torbjörn Sandén
Direktör, CLL, Åbo Akademi



”Finland har egentligen inte det bästa 
skolsystemet i världen, däremot har vi 
sällsynt bra förutsättningar för skolan.”
Pasi Sahlberg, Hufvudstadsbladet 2.12.2012

Förslag till program för ett studiebesök i Vasa

 
Dag 1: Besöket inleds vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
 Introduktionstillfälle för deltagarna 
 Föreläsning om det finländska skolsystemet och lärarutbildningen 
 Introduktion till skolbesöken
 Kvällsprogram (kulturellt evenemang)

Dag 2: Skolbesök och pedagogisk diskussion vid Vasa övningsskola 
 Kvällsprogram (middag) 

Dag 3: Skolbesök och pedagogisk diskussion i någon av de kommunala skolorna i Vasa stad 
 Diskussion och reflektion kring besöket i Vasa vid Pedagogiska fakulteten 

Om ovanstående programförslag inte passar er har vi möjlighet att arrangera skräddarsydda program 
anpassade till era specifika behov. Vi kan även, vid behov, erbjuda program för endagsbesök.
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Centret för livslångt lärande
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL) är 
Svenskfinlands största producent av vuxenutbildning. Vår verksamhet bygger på ett 
intimt samarbete med moderenheterna Åbo Akademi och Yrkeshögkolan Novia och 
omfattar allt från fortbildning och öppna universitetsstudier till olika utrednings- och 
utvecklingsprojekt. Vi arrangerar kortare och längre kurser, utbildningsprogram samt 
seminarier och konferenser. En stor del av våra lärarfortbildningar sker i samarbete 
med Utbildningsstyrelsen och förverkligas med statsmedel. För mera information om 
centrets verksamhet se www.cll.fi

Pris
Vi ger offert på skolbesök enligt programönskemål.

Mera information
 
Torbjörn Sandén 
Direktör
tfn +358-50 5244928
torbjorn.sanden@abo.fi

Margareta Bast-Gullberg
Koordinator för lärarfortbildningen
tfn +358-40 5225630 
margareta.bast-gullberg@abo.fi 

http://www.vasa.abo.fi/vos/ http://www.vaasa.fi
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