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Vägledning
Avsnittet berör det åländska skolsystemet. Grundskolan står i fokus, eftersom den är obligatorisk för 
alla barn. Bland annat presenteras undervisningsämnena, elev-, lärar- och kunskapssynen samt skolans 
möjligheter att ge olika typer av stöd.

Vikten av samarbete mellan hem och skola poängteras liksom betydelsen av att föräldrarna aktivt tar 
del i barnens skolgång.

Avsnittet består av manus och PowerPoints. 
För den som informerar föräldrarna, finns vägledning som är skriven med kursiv stil. 
Det finns även frågor för diskussion.

INLEDNING

Så här är vårt utbildningssystem uppbyggt. 

Efter grundskolan följer gymnasialstadiet och därefter eventuell vidare utbildning vid t.ex. univer-
sitet. Utbildning är en förutsättning för att få arbete. 

Den finländska och åländska skolan är högt rankad i världen, när det gäller elevernas kunskaps-
nivå. 
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I det här avsnittet koncentrerar vi oss främst på grundskolan. Vi kommer också kort att beröra 
skolor på gymnasialstadiet. 

Vägledning

Be föräldrarna diskutera i 5 minuter och fundera ut 4 saker som de anser kännetecknar en bra skola. 

Sammanfatta sedan faktorerna på ett blädderblock. 

Tanken är att du kan återvända till detta mot slutet av avsnittet, med frågan: ”På en skala från 1 till 10, 
hur bra tror du att den åländska skolan kan motsvara dina förväntningar?”
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DEN ÅLÄNDSKA SKOLAN

I den åländska skolan är man mån om att ta hand om hela barnet. Det betyder att man inte en-
bart fokuserar på teoretisk kunskap. 

Vägledning
Nedan följer mer ingående information om punkterna på PowerPoint. 

Teoretisk kunskap
Alla ämnen är viktiga och måste tas på allvar. Det ingår många olika ämnen i den åländska sko-
lan. Vi återkommer till dem senare.

Uppförande och samarbete
Barnen behöver lära sig hur man uppför sig och att samarbeta med andra. 

God hälsa
Att röra på sig är viktigt! Det är bra för kroppen och det förbättrar koncentrationsförmågan.  
Barnen vistas under skoldagen därför mycket utomhus och tillåts springa, hoppa, klättra och leka. 
Det serveras hälsosam mat. 

Alla är lika mycket värda
Det spelar ingen roll om du är flicka eller pojke, vilken färg du har på huden eller om du har  
något funktionshinder. 

Det är viktigt att barn med funktionshinder och beteendestörningar går i samma skola som  
övriga barn, så långt det är möjligt. Det visar att alla är lika mycket värda.

Det ställer stora krav på läraren, som skall anpassa undervisningen till varje enskild elev. 
Elevassistenter jobbar i våra skolor och hjälper barn som behöver extra stöd. Det finns också 
specialskolor/-klasser.
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GRUNDSKOLAN

Vägledning
Nedan följer mer ingående beskrivningar till punkterna på Power Points. 

Gratis
Skolan är gratis. Kommunen betalar också för barnens läroböcker och annat material som  
behövs i undervisningen.

Läroplikt
På Åland råder läroplikt och alla barn från 7–16 år, har rätt att gå i skolan. 

Vanligtvis uppfylls läroplikten genom att man går den nio år långa grundskolan, men läroplikten 
kan också utföras på annat sätt. I så fall ansvarar föräldrarna för att barnet lär sig det som grund-
utbildningen förutsätter.

Föräldraansvar
Föräldrarna har ansvar för att barnen kommer till skolan varje dag.

Barnen får inte stanna hemma för att ta hand om yngre syskon när föräldrarna är på jobb. Inte 
heller om föräldrarna själva blir sjuka eller måste resa bort. 

Personalen har många intressanta men krävande uppgifter och är i behov av ett bra samarbete 
med föräldrarna. Ni som föräldrar har en viktig del i era barns skolgång. 

Det är viktigt för era barn att ni håller er positiva till skolan, lärarna och övrig personal. 

Man önskar att i skolan stöda föräldrarna i deras uppfostran av barnen.
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Sjukanmälan
Barnen får endast stanna hemma om de själva är sjuka. Då får de inte gå till skolan.

Om barnen inte kan gå till skolan, måste föräldrarna ringa och sjukanmäla dem.

Det bästa är om föräldrarna kan ordna så att de kan stanna hemma med barnen. Om det inte är 
möjligt och det inte finns grannar eller vänner, som kan vakta barnen, kan kommunen eventuellt 
hjälpa till. 

Utomhusvistelse
Eleverna är mycket utomhus i skolan, precis som på daghemmet.

Barnen måste delta i all undervisning, även utomhus, fastän det är dåligt väder. 
De måste därför ha kläder, som är anpassade efter vädret.
Även mellan lektionerna, på rasterna, vistas eleverna i regel utomhus (i lågstadiet).
 
Läxor
Barnen får hemuppgifter att göra efter skoltid. Föräldrarna bör vara delaktiga i läxläsningen och 
skapa goda rutiner/förutsättningar för läxläsningen (lugn plats, bra ljus mm).

Ingen skoluniform
Barnen har sina egna kläder i skolan. 
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Skolan ställer höga krav på eleverna och för att barnen skall orka och må bra, har man regel-
bundna ledigheter.
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Så här kan en läseordning se ut. Den här är för åk 1. 
Mellan lektionerna har barnen en stunds rast.

Skolorna kan vara olika organiserade och läseordningen kan därför variera från skola till skola, 
men antalet timmar per år skall vara det samma.

Ju äldre barnet blir desto längre arbetsdagar är det i skolan.
Man jobbar ofta med olika teman under olika tider på året. 

Vägledning
Svk – svenska skrivning, Svl – svenska läsning, Idr – idrott, Ma – matematik, Mu – musik, Re –  religion,  
Li – livsåskådning, Bi –  biologi, Fy –  fysik, Eng – engelska, Ty –  tyska, Fr–  franska, Sv –  svenska, Hi –  historia,  
Tn – teknisk slöjd, Tx –  textilslöjd, Sh – samhällskunskap, Bk –  bildkonst, Ok – omgivningskunskap

Även på högstadienivå kan skolorna vara olika organiserade. I högstadiet är det vanligare med 
renodlade ämneslektioner. Den här läseordningen är från åk 9. 
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Det är viktigt att röra på sig! Därför har eleverna gymnastiklektioner i skolan.

Att kunna simma är speciellt viktigt här på Åland på grund av närheten till vatten.

Ibland har man dans som tema på gymnastiken. Genom dansen lär eleverna känna varandra 
bättre och de får samtidigt fysisk träning, bättre koordination och fysisk närhet.
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Om föräldrarna tillhör vår statskyrka (evangelisk luthersk), kan de själva ansvara för religions      un-
dervisningen. 

VARIERANDE ARBETSSÄTT

Jag sade tidigare att skolan månar om, att barnen skall lära sig att lära. Det är därför viktigt att 
de lär sig olika inlärningsmetoder.

Barn lär sig på olika sätt och olika ämnena kräver olika undervisnings- och inlärningsmetoder.
Här kommer några exempel:

Läraren föreläser för eleverna och ställer frågor till dem. Eleverna får också komma med frågor 
om föreläsningens tema. 
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Speciellt i lågstadiet är eleverna mycket ute i naturen. Det kan vara en del av gymnastiken eller 
som en del av undervisningen i ett annat ämne. Barnen lär sig bäst ute i ”den verkliga världen”.

En del av skolarbetet måste göras individuellt och under djup koncentration.
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Genom att eleverna får arbeta i par, vill man skapa en diskussion samt träna samarbets-  
förmågan.

Ibland har man en hel grupp som stöd. Också då tränar eleverna sin samarbetsförmåga.
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Elevernas kunskaper testas genom förhör och prov. Det kan ske muntligt eller skriftligt. Det är 
viktigt att läsa hemma inför det.  

De flesta skolor har god tillgång till datorer och det finns många bra program, som underlättar 
inlärningen. Att kunna hantera datorer är mycket viktigt i dagens samhälle.
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Biblioteken uppmuntrar till läsning och används flitigt. Här hittar eleverna material till många av 
sina arbetsuppgifter samt trevliga böcker att läsa.

Från biblioteket lånar eleverna också hem böcker. Det stimulerar till läsning.  

LÄRAREN

Barnen har kanske ett annat förhållande till sina lärare än vad ni är vana vid från ert hemland.
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Eleverna i de åländska skolorna trivs oftast, eftersom de lär känna sina lärare så pass bra.
Barn blir friare gentemot människor de känner.

Barn, som gått i en annan skola med strängare lärare, kan eventuellt uppleva att den åländska 
läraren är otydlig. Det är bra om ni diskuterar det med barnen.

Vi tror att det går att behålla respekten samtidigt som vi ibland kan ha det roligt tillsammans.

Läraren skall först och främst vara ämnesspecialisten och vägledaren och eleverna måste visa 
respekt för ”sin chef”.

I den åländska skolan anser man ändå, att man i vissa situationer skall kunna vara avslappnad 
tillsammans med barnen. 
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MÖTESARENOR FÖR FÖRÄLDRAR

Jag skall nu berätta om de olika mötesarenorna för föräldrar på skolan.
Samarbete mellan hemmet och skolan är viktigt. 
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Föräldrarna kan också begära att få träffa läraren vid andra tillfällen, om man vill ha råd om 
barnets skolgång. Föräldrarna kan också ringa till läraren eller till skolan, om det är något de 
undrar över.
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Vi rekommenderar starkt att ni deltar i skolans föräldramöten och övriga gemensamma aktiviteter. 
På det sättet kan ni följa barnets utveckling och det är ett bra sätt för er att träffa andra vuxna i 
den lokala miljön.

STÖD I SKOLAN

Skolan erbjuder extra stöd till elever som är i behov av speciell hjälp. 
Stödundervisning ges också till barn med annat modersmål än svenska. 
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GODA RÅD

Jag vill avsluta den här timmen om grundskolan med att ge er några goda råd, som kan vara till 
hjälp för er och era barn. Det är sådant som förväntas av föräldrar. 
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Vägledning
Ovanstående fråga är en uppföljning på frågan i början av avsnittet. Be föräldrarna diskutera i mindre 
grupper under 5 minuter. Sammanfatta sedan vad de kommit fram till. 

SAMMANFATTNING


