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Vad är Fyren?



Fyren – nätverket för skolutveckling

• Fyren – nätverket för skolutveckling är ett samarbetsnätverk för skolor inom 
den grundläggande utbildningen. Tanken är att nätverket ska fungera som 
förefångare i utvecklingen av utbildningen. Detta sker genom innovativ och 
fördomsfri försöks- och utvecklingsverksamhet. Fyrens mål är att förnya 
verksamhetskulturen och pedagogiken, främja elevernas lärande, trivsel och 
motivation, stödja lärarnas kompetensutveckling och ork i arbetet, utveckla 
ledarskapet samt skapa och sprida nya innovationer. Målen motsvarar också 
kraven i den nya läroplanen.

• http://www.oph.fi/utvecklingsprojekt/natverket_for_skolutveckling_fyren
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http://www.oph.fi/utvecklingsprojekt/natverket_for_skolutveckling_fyren


Hur?

• Lokalt nätverkande

• Lokala och nationella seminarier

• Fyrens elektroniska plattform Orchidea
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Inför dagen

• Har vi samma mål för medverkan? 

• Har vi samma förväntningar?

• på vad Fyren ska vara

• på hur vi ska arbeta

• Hur ska vi arbeta vidare?

➢ tillsammans eller enskilt, 

➢ koordinerat eller självständigt
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Från början…

Teman för skolutveckling
utgående från Utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan

 Elevens lärande
förbättrade prestationer, kompetenser, IT, livslångt lärande, individualisering mm. 

 Personalens kompetens
den nya pedagogiken, arbetsmetoder, kompanjonlärarskap, teknologin mm.

 Hållbart välbefinnande
lärmiljöer, delaktighet, pedagogiska miljöer, stöd i utveckling och arbete mm.

 Ledarskap
delat ledarskap, strukturer, pedagogiskt ledarskap mm.
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Nya undervisningsmetoder i nya 
lärmiljöer 

Grännäs skola, Borgå 
Gammelbacka skola, Borgå

Helsinge skola, Vanda 
Granhultsskolan, Grankulla 
Hoplaxskolan, Helsingfors 

Vårberga skola, Borgå

Elevens lärande
Karis svenska högstadium, Raseborg 

Sursik skola, Pedersöre 
Vasa övningsskola, Åbo Akademi

Svenskspråkiga e-läromedel för alla
Helsinge skola, Vanda 

Kottby lågstadieskola, Helsingfors
Katarinaskolan, Raseborg 
Borgå utbildningstjänster 
Forsby skola, Pedersöre 

Hagelstamska skolan, Grankulla

Utveckling av verksamhetskulturen
Kvarnbackens skola, Borgå 
Granhultsskolan, Grankulla 
Katarinaskolan, Raseborg

Helhetsskapande undervisning och 
mångsidiga lärområden

Helsinge skola, Vanda 
Hagelstamska skolan, Grankulla 

Strömborgska skolan, Borgå 
Lyceiparkens skola, Borgå

Nätverket för skolutveckling – gemensamt finlandssvenskt seminarium 
i Tammerfors 23–24.3.2015
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Elevernas hälsa och välmående,
motivation, bättre inlärningsresultat

Elevernas delaktighet

Pedagogik och
undervisningsmetoder

Kollaborativ undervisning
och samarbete

Lärarnas välmående
och hälsa

Lärmiljöerna

Skoldagens uppbyggnad och
undervisningsarrangemangen

Verksamhetskulturen

Teknologin Ledarskapet

Fyrens tio delområden för utveckling
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Fyrens tio delområden för utveckling

Elevernas hälsa och
välmående,
motivation, 
bättre inlärningsresultat

Elevernas
delaktighet

Pedagogik och
undervisningsmetoder

Kollaborativ
undervisning
och samarbete

Lärarnas välmående
och hälsa Lärmiljöerna

Skoldagens
uppbyggnad och
undervisnings-
arrangemangen

Verksamhets-
kulturen

Teknologin Ledarskapet

Nya undervisningsmetoder i nya lärmiljöer 
Grännäs skola, Borgå 

Gammelbacka skola, Borgå
Helsinge skola, Vanda 

Granhultsskolan, Grankulla 
Hoplaxskolan, Helsingfors 

Vårberga skola, Borgå

Elevens lärande
Karis svenska högstadium, Raseborg 

Sursik skola, Pedersöre 
Vasa övningsskola, Åbo Akademi

Svenskspråkiga e-läromedel för alla
Helsinge skola, Vanda 

Kottby lågstadieskola, Helsingfors
Katarinaskolan, Raseborg 
Borgå utbildningstjänster 
Forsby skola, Pedersöre 

Hagelstamska skolan, Grankulla

Utveckling av verksamhetskulturen
Kvarnbackens skola, Borgå 
Granhultsskolan, Grankulla 
Katarinaskolan, Raseborg

Helhetsskapande undervisning och 
mångsidiga lärområden

Helsinge skola, Vanda 
Hagelstamska skolan, Grankulla 

Strömborgska skolan, Borgå 
Lyceiparkens skola, Borgå

+ Ekenäs högstadieskola, Raseborg
+ Korsholms högstadium, Korsholm

+ Mattlidens skola , Esbo
+ Vikinga skola, Vasa
+ Haga skola, Vasa



De svenskspråkiga skolorna i nätverket (58 svenskspråkiga skolor i 15 kommuner)

Borgå Gammelbacka skola, Grännäs skola, Kvarnbackens skola, Lyceiparkens skola, Strömborgska skolan, Vårberga skola

Esbo Mattlidens skola

Grankulla Granhultsskolan, Hagelstamska skolan

Helsingfors Botby grundskola, Hoplaxskolan, Kottby skola, Månsas skola 

Korsholm Korsholms högstadium, Norra Korsholms skola, Smedsby-Böle skola

Kyrkslätt kommun Winellska skolan

Larsmo Bosund skola, Chronhjelmsskolan, Holm skola, Näs skola, Risö skola, 

Malax Bergö skola, Högstadiet i Petalax, Petalax skola, Yttermalax skola, Övermalax skola

Närpes Närpes högstadium, Mosebacke skola, Pjelax skola, Pörtom skola, Stenbackens skola, Västra Närpes skola, Yttermark skola, 
Övermark skola

Pedersöre Forsby skola, Sursik skola

Raseborg Karis svenska högstadium, Katarinaskolan, Ekenäs högstadieskola

Vanda Dickursby skola, Helsinge skola

Vasa Borgaregatans skola, Gerby skola, Haga skola, Sundom skola, Vikinga skola, Vasa övningsskola 

Vörå Centrumskolan i Oravais, Karvsor skola, Kimo skola, Koskeby skola, Maxmo kyrkoby skola, Rejpelt skola, Rökiö skola, Särkimo skola,

Tegengrensskolan

Åbo Cygnaeus skola
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The Sigmoid Curve

framgångs-
faktorer

helt andra
framgångsfaktorer

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijxPWpvK3TAhUD_SwKHRdgBjUQjRwIBw&url=http://thepoisedlife.com/952/poise-renewal-sigmoid-curve/&psig=AFQjCNEvVcfkFG-VPHnpombrCxv-m8o9og&ust=1492586544938512


➢ kännedom om delområdet för utvecklingsverksamheten
➢ ta vara på och sprida goda modeller
➢ skapa kontakter
➢ bereda mötesplatser och bistå med sakkunskap
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Nya undervisningsmetoder i nya lärmiljöer 
Grännäs skola, Borgå 

Gammelbacka skola, Borgå
Helsinge skola, Vanda 

Granhultsskolan, Grankulla 
Hoplaxskolan, Helsingfors 

Vårberga skola, Borgå

Elevens lärande
Karis svenska högstadium, Raseborg 

Sursik skola, Pedersöre 
Vasa övningsskola, Åbo Akademi
Ekenäs högstadieskola, Raseborg
Korsholms högstadium, Korsholm

Svenskspråkiga e-läromedel för alla
Helsinge skola, Vanda 

Kottby lågstadieskola, Helsingfors
Katarinaskolan, Raseborg 
Borgå utbildningstjänster 
Forsby skola, Pedersöre 

Hagelstamska skolan, Grankulla
Utveckling av verksamhetskulturen

Kvarnbackens skola, Borgå 
Granhultsskolan, Grankulla

Haga skola, Vasa
Katarinaskolan, Raseborg
Mattlidens skola , Esbo

Vikinga skola, Vasa Helhetsskapande undervisning och 
mångsidiga lärområden

Helsinge skola, Vanda 
Hagelstamska skolan, Grankulla 

Strömborgska skolan, Borgå 
Lyceiparkens skola, Borgå

Fyren – möjlighet till olika frmer av nätverkande



Inlägg i debatten

bildningschef Carola Holm-Palonen

rektor Robert Backman



Ny pedagogik
och digitalisering



Programmet
Den nya grundskolan:

1. Visionen för den finländska grundskolan (2017)
2. Utvecklingen av lärarnas kompetens under hela 

karriären
3. Försöks-, utvecklings- och innovationsverksamhet
4. Tutorlärare till varje skola
5. Utbildningen blir mer internationell



Utmaningar för den grundläggande utbildningen

• De nyaste jämförelserna av elevernas studieresultat har synliggjort tre (3) utmaningar för den
jämlika utbildningen

• skillnader i resultat mellan flickor och pojkar

• den socio-ekonomiska bakgrundens inverkan på elevers studieresultat

• regionala skillnader i elevers studieresultat

• Verksamhetsmiljön för den grundläggande utbildningen har förändrats och blivit mer
mångfacetterad som resultat av förändringar i samhället och i familjerna. Den grundläggande
utbildningen behöver förnyas för att även kunna svara mot de krav som elevernas olika bakgrund
och invandringen ställer. 
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Ny pedagogik och digitalisering

• Elevernas engagemang och attityder
o bristande motivation
o sjunkande intresse för vissa läroämnen

• Jämlikheten i verksamhet och utbildning
o skillnaden i inlärningsresultat kan nu ses bero på elevernas

socioekonomiska bakgrund (PISA 2015)

• Digitaliseringen
o personalens kompetens
o utrustningsnivå och utnyttjande

• Former för samarbete och lärande tillsammans
o elevernas och lärarnas gemensamma resurser
o undersökande arbetssätt; kreativitet och skapande
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Programmet

Den nya grundskolan:

1. Visionen för den finländska grundskolan
(2017)

2. Utvecklingen av lärarnas kompetens under
hela karriären

3. Försöks- utvecklings- och
innovationsverksamhet

4. Tutorlärare till varje skola
5. Utbildningen blir mer internationell



Vad? – fokusområden inom Utbildningsstyrelsens svenska avdelning

Barns och elevers engagemang och attityder
➢ barn- och elevdelaktighet
➢ synliggörande av lärandet

Jämlikheten i verksamhet och utbildning
➢ insatser inom matematik och naturvetenskap

Digitaliseringen
➢ stöd för tutorverksamheten

Former för samarbete och lärande tillsammans
➢ skolan som en lärande organisation
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Elevernas
delaktighet

Elevernas hälsa och
välmående, motivation, 
bättre inlärningsresultat

Teknologin

Kollaborativ
undervisning
och samarbete



• Synpunkter på innehållet för ny pedagogik och digitalisering?

• Utvecklandet av nätverken; 

➢ Hur kommer nya Fyren-skolor in i nätverken? 

➢ Bildande av nya nätverk?

• Samarbetet med de finska Majakka-skolorna?

• Samarbetet mellan nätverken Tindra – Fyren – Luke

• Vilken är bildningsdirektörernas/undervisningschefernas resp. rektorernas roll i 
Fyren?
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Delområde för det fortsatta utvecklingsarbetet
– ny målsättning?

Behov av förändring i sammansättningen av nuvarande
nätverk?

– nya nätverk?

Former av kontakt mellan nätverket och Ubs
- kontaktperson? 

Hur ska vi fortsätta och aktivera 
utvecklingsarbetet inom Fyren? 


