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Frans Ørsted Andersen, lektor, CVU-Fyn & DPU.

Findes den finske PISAsucces i detaljen?
Normal- og specialpædagogik i Finland.
Det finske skolevæsen høster i disse år fornemme bedømmelser i
internationale undersøgelser – ikke bare PISA, men også en række
andre sammenlignende studier af nationale uddannelsessystemer,
placerer Finland helt i top. Det er yderst interessant, for overordnet
set er der mange fælles træk mellem dansk og finsk skolestruktur
og pædagogisk tænkning – så jeg søger forklaringen på den finske
folkeskolesucces i en række detaljer. Det er sådanne detaljer, som
jeg prøver at afdække og beskrive nærmere i mit aktuelle ph.d.forskningsprojekt. Fx er der i den finske folkeskole en markant og
velfungerende evalueringskultur, og der er generelt større fokus på
fag-faglighed, samtidig med en mere effektiv specialundervisning,
som f.eks. kommer til udtryk gennem nogle særlige støtteforanstaltninger ude i normalklasserne.

Ensartede uddannelsessystemer
i Danmark og Finland
Det finske uddannelsessystem fra folkeskole til universitetsniveau er kommet i verdens søgelys. Ikke alene PISA,
men også flere andre internationale,
sammenlignende studier af nationale
uddannelsessystemer og –niveauer
giver Finland topkarakter. Det interessante, set fra et dansk synspunkt, er,
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at Finland også er et nordisk land med
stort set samme uddannelsesstruktur
og samfundsmodel som hos os. Men
hvad er så forklaringen på, at et
nærtbeslægtet skandinavisk land klarer sig så markant bedre end Danmark
i sådanne undersøgelser? Jeg prøver i
mit ph.d.-projekt at komme med nogle
svar – hvoraf nogle vil blive skitseret
her i denne artikel.
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Finsk skolelovgivning minder på
mange måder meget om dansk – det
er nogenlunde de samme overordnede
formål i folkeskolen. Der er den samme
klasse- og fålærermodel (i hvert fald
i 1.-6. kl.), de samme ”barnecentrerede” pædagogiske traditioner med at
lade børn være børn – og ikke presse
for meget på med prøver, test og
karakterer i underskolen (1.-6. kl.).
Finske skoler har ligesom danske ”leg
og læring”, projektdage, story lines,
klasselærerdage osv. på programmet.
Der er forsøgsskoler som ”Hellerup”
og ”Vorbasse” i Danmark, men langt
de fleste er, som i Danmark, mere
almindelige folkeskoler med blandede
undervisningsformer – og så findes der
også i Finland nedslidte skoler med forfaldne bygninger og gamle, forældede
undervisningsmaterialer. Men overalt
har man – som i Danmark, hidtil – lagt
vægt på en udpræget decentral styring
af folkeskolen – med kun vejledende
centrale læseplaner og testforslag.
Man kan derfor ikke påstå, at skolebørn i Finland er mere vant til testning
end danske – og dermed heller ikke
hævde, at de gode finske, og tilsvarende dårlige danske, PISA-resultater
hænger sammen med en større eller
mindre grad af testparathed. Ej heller
at det skulle hænge snævert sammen
med at Finland er en mere homogen
nation med kun få indvandrere/flygtninge. For dels tager Finland efterhånden imod ligeså mange ikke-europæiske indvandrere og flygtninge som
Danmark – dels har Finland altid været
en multikulturel stat med store nationale, sproglige og religiøse mindretal
(fx svenskere, russere, sigøjnere, samer,

estlændere, jøder og ortodokse). Der
findes således et stort antal skoler med
enten et multikulturelt, blandet etnisk
grundlag – eller rene minoritetsskoler
til fx den svensktalende befolkningsgruppe eller det ortodokse mindretal.

”Lågstadiet” og ”högstadiet”
De fleste steder i Finland er skolen delt
i ”lågstadiet” (1.-6.kl.) og ”högstadiet”
(7.-9.kl.), der som
Som udgangspunkt
oftest befinder sig
i helt separate byg- er finske lærere,
ninger andetsteds. både på ”låg
Men finsk skolelovgivning tillader nu stadiet” og ”högen sammenlægning stadiet”, universitets
af de to stadier, så
uddannede.
man faktisk, hvis
der er fysisk og økonomisk mulighed
for det, kan skabe den sammenhængende enhedsfolkeskole fra 1. til 9. kl,
ligesom i Danmark. Omvendt ser man
i Danmark en tendens i modsatgående
retning: en begyndende ”lagkagedeling” i særskilte afdelinger for indskoling, mellemtrin og overbygning. Så alt
i alt begynder vi også på dette område
at ligne hinanden mere og mere i de
to lande.
Som udgangspunkt er finske lærere,
både på ”lågstadiet” og ”högstadiet”,
universitetsuddannede. Men sammenligner man med Danmark er det i
realiteten sådan, at flere af de finske universiteter, der uddanner lærere,
kan betegnes som opgraderede CVU’er,
– altså sammenlægninger af tidligere
lokale seminarier, højskoler, kursusinstitutioner osv. i regionale uddannelsescentre, der så har fået en række
forsknings- og udviklingsopgaver oveni.
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læreruddannelse med basiskurser i en
Også danske CVU’er kan jo opnå ”colrække skolefag samt i pædagogik, psylege status” via ”university college”kologi og praktik. Det giver kandiordningen. Samtidig er der tale om en
daten mulighed for at søge arbejde
hel vifte af forskellige måder, man i
både på låg- og högstadiet. Billedet af
Finland kan uddanne sig til lærer på.
læreruddannelse er altså mere broget i
Man kan tage en slags almindelig 5-6Finland – og også mere fleksibelt end
årig cand.mag-uddannelse, hvis man
i Danmark. Men undersøgelser viser, at
alene vil arbejde på ”högstadiet”. Man
der er stor tilfredshed med systemet
kan også tage en 4-årig klasselærerud– fx blandt skolebørnedannelse, hvis man vil
Billedet af lærer nes forældre og blandt
være lærer på ”lågstadiet”. Men dertil findes uddannelse er altså lærerne selv.
Overordnet set kan
faglæreruddannelser og
mere broget
man dog sige, at alle
diverse kombinationer,
således at man fx kan i Finland – og også finske folkeskolelærere,
på begge de to stadier,
have kvalifikationer i
mere fleksibelt
har haft en meget grunnogle fag til at underend
i
Danmark.
dig uddannelse i deres
vise på ”högstadiet” og
1-2 liniefag, som de har brugt væsenti andre til ”lågstadiet”. Selv om de to
ligt mere tid på end deres danske kolstadier normal er adskilte, også fysisk,
leger. Danske lærere, der er uddannet
så findes der, som før nævnt, rundt
efter 1997-ordningen, skal på 4 år nå
om i landet skolekomplekser, hvor
hele 4 liniefag samt en række grundbygningerne ligger tæt på hinanden,
uddannelsesforløb i skolefag, pædagosåledes at det er helt uproblematisk at
giske fag og praktik samt tværfaglige
undervise begge steder. Men man kan
projekter og bacheloropgave. De fleste
også møde lærere, der pendler mellem
finske skolebørn møder fx i faget finsk
skoler, med kombijob i både 1.-6. kl.
en lærer, der har fordybet sig i dette
og 7.-9. Endelig er der den meget roste
fag i en meget omfattende mængde
og utvivlsomt yderst kvalificerende
af timer. På dansk læreruddannelse
5-årige pædagogiske magisteruddaner der kun en brøkdel af denne tid til
nelse, der er en slags kombination af
rådighed for liniefaget dansk. Der er
klasse- og faglæreruddannelse til ”lågefter min mening ingen tvivl om at
stadiet” med omfattende fordybelse i
dette er en del af forklaringen på de
1-2 liniefag suppleret med grundudfinske elevers gode resultater i fx læsdannelse i en række andre skolefag
ning, matematik og naturfag: lærerne
samt pædagogiske fag, bachelorprojekt
i Finland er simpelthen vældig godt
og praktik. En meget typisk model er
uddannede. Generelt bedre end deres
dog, at man tager en (eller to) 2-3danske kolleger.
årig bachelorgrad(er) i et fag på et af
Men når dette er sagt, så vil jeg også
landets ca. 20 universiteter, supplestraks gøre opmærksom på, at en række
ret med en 2-årig pædagogisk grundfaktorer, der opbløder det overordnede
uddannelse, der meget ligner dansk
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billede af højt fagligt kvalificerede finske lærere. På ”lågstadiet” er de nemlig
slet ikke i praksis så fagspecialiserede,
som den grundige uddannelse kunne
antyde. Ude på de enkelte finske folkeskoler ligner billedet i virkeligheden
meget mere det danske, end man
skulle tro. Mange finske lærere må,
pga. fålærerprincippet (ens i Finland
og Danmark i 1.-6.kl.) undervise i fag,
som de kun har en kortvarig, eller
ligefrem ingen, grunduddannelse i. I
begge lande danner kurser, praktisk
erfaring, personlig interesse mv. baggrund for, at især klasselærerne næsten
altid – ud over modersmålet – underviser egen klasse i en 2-3-4 fag mere, fx
matematik, idræt og natur & teknik. I
visse tilfælde også fremmedsprog som
engelsk og tysk, der dog oftest dækkes
af en lærer med liniefag, bachelorgrad
eller kandidatuddannelse i pågældende
sprog. Til praktiske fag som håndarbejde og sløjd kan de finske lågstadieskoler så have særlige faglærere – evt.
personer, som slet ikke har baggrund
i læreruddannelse. Selve klasselærersystemet og den overordnede pædagogiske tænkning vedr. de yngste trin er
meget ens i Danmark og Finland, – fx
minder flg. træk meget om hinanden i
de to lande:
• klasselærerne samler trådene
omkring klassen og følger tæt den
enkelte elev, fagligt og personligt
• den skemamæssige organisering i
1.-6.kl.: klasselæreren råder over
store ”blokke af timer”, fx hele
formiddagen. Selv om der formelt er
anført fx ”idræt”, ”natur & teknik”
og ”matematik” i disse timer, så er
der i praksis stor fleksibilitet. Det

betyder fx, at hvis klasselæreren har
planlagt at køre et mere sammenhængende projektforløb, kan hun
frit gøre det
• man lægger vægt på ikke at presse
børnene for meget med test og
karakterer på de yngste trin. Når
man er barn, skal der være plads til
fantasi, leg og kreativitet.

Finsk rummelighed
Der er altså tale om rigtig mange
fælles træk i de to landes folkeskolepædagogik. Alligevel opnår Finland
som før omtalt imponerende resultater i fx Pisa-undersøgelserne¹ – mens
Danmark her klarer
sig ret dårligt. Også Rummeligheden i
mht. ”equity” (i en forhold til elever
aktuel OECD-undermed forskellige
søgelse²), dvs. evnen
til via skolen at vanskeligheder, fx
løfte svage grupper sproglige, er altså
op: også her, på et
”blødt område”, er også en nøgle til
Finland i top, mens forståelse af den
Danmark er i bund.
finske PISA-succes.
Noget kunne altså
tyde på, at det finske skolesystem er
bedre til ikke bare det faglige, men
også til det med ”rummeligheden”, end
det danske. Samtidig ofres der også i
Finland færre ressourcer på specialundervisning end i Danmark. Ser man
nærmere på fx de gode finske PISAresultater, så skyldes de bl.a., at der
er en langt mindre ”svag” gruppe end i
Danmark. Rummeligheden i forhold til
elever med forskellige vanskeligheder,
fx sproglige, er altså også en nøgle til
forståelse af den finske PISA-succes.
Men hvorfor kan den finske folkeskole
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løfte de svage samfundsgrupper op,
bedre end Danmark, oven i købet med
færre ressourcer?
Der kan formuleres mange forskellige fornuftige svar. Jeg har allerede
nævnt et par stykker af dem, fx det
lærernes lænDe elever, som i Dan med
gere og grundigere
mark bliver henvist uddannelse og den
til et sådant fx pga. med færre tosproelever i folopmærksomheds- gede
keskolen. Men som
eller læsevanskelig vi har set, så er
heder, følger i Finland der store nuancer
på disse områder.
alle klassens timer. De finske lærere
er rigtignok bedre uddannede, men i
praksis skal de ofte undervise i fag, de
ikke har kvalifikationer i. Og ja, det er
rigtigt, at der ikke er så mange andengenrationsindvandrere fra den tredjeverden i Finland, men til gengæld har
man andre store sproglige, kulturelle
og religiøse mindretal i landet – og i
øvrigt nu et stigende antal indvandrere
fra fx Mellemøsten og Somalia. Endelig
viser PISA jo også, at der ikke er nogen
entydig korrespondance mellem manglende faglige kompetencer og så ”anden
etnisk herkomst/tosprogethed”. Fx har
en af Vollsmoseskolerne i Odense en
meget fint gennemsnit mht. eksamenskarakterer – over landsgennemsnittet.
Mht. evnen til at løfte svage grupper op via folkeskolens undervisning,
så har jeg set nogle interessante
eksempler i Finland. Finske forskere
bekræfter, at disse eksempler ikke er
enestående, men kan findes overalt i
landet. På en stor, gammel folkeskole
midt i Tampere, er der fx ikke noget
støttecenter. De elever, som i Danmark
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bliver henvist til et sådant fx pga.
opmærksomheds- eller læsevanskeligheder, følger i Finland alle klassens
timer. Der er altså ingen fysisk udskillelse – ingen fag, forløb eller oplevelser i klassen, som problembørnene
ikke får. De finske ”problemelever”
skal ikke, som de danske, forlade den
almindelige undervisning (med mistet
indlæring i klassen som resultat) for
i skoletiden at få særlig støtte i et
særligt lokale. Til gengæld tilbydes
de ekstra hjælp efter skoletids ophør
– fx i lektiecafeer på skolebiblioteket
kl. 14-16 (der er ikke et SFO-system
i Finland). Og denne Tampere skole,
såvel som næsten alle andre finske
folkeskoler, råder over en række faste
”undervisningsassistenter”, dvs. pædagoguddannet personale, som tilbringer
alle deres obligatoriske arbejdstimer på
skolen (de har ingen forberedelsesfaktor) – bl.a. med støtte ude i klasserne
til svage eller problematiske elever. De
kan også dække vikartimer (som ofte
kan være traumatiske og/eller kaotiske for de svage elever), organisere
aktiviteter i frikvartererne, deltage
som hjælpere i natur- og teknikforsøg,
assistere i lektiecafeen om eftermiddagen, være med på ekskursioner og
lejrskoler osv. Undervisningsassisten
terne er desuden med i den fælles
planlægning og mødeaktivitet på skolen – som dog er væsentligt mindre
end i Danmark. De finske skoleledere
kan således anvende undervisningsassistenterne meget fleksibelt – og sætte
dem ind der, hvor der er problemer,
– og det gavner alle – både elever og
lærere. De svage elever kan få direkte
støtte i mange situationer og udvikler
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ofte tætte og trygge relationer med
frynsegoder med, fx gratis måltider i
undervisningsassistenterne – og læreskolens kantine) opretter en kontrakt
ren får overskud til at fastholde et
om fx at deltage i 10 timers undervisning ugentligt, som en slags støttelæfagligt fokus og sikre udfordringer til
rere, der kan varetage
både de normalt og højt
Parallelt
med
funktioner på linie
begavede.
Som udgangspunkt undervisningsassistent med undervisningsassiDe kan med
har alle finske lærere
systemet, som findes stenterne.
deres erfaring, overblik
24 undervisningstimer
– også dem med sær- overalt i Finland, kan og ro være en uvurderlige funktioner. Der går
man støde på den lig ressource at trække
på for både lærere og
derfor ikke så meget tid
for skoleledelsen med at såkaldte ”morfar-ord- elever i dagligdagen i
tælle og opgøre tjene- ning”, som i realiteten den finske folkeskole.
stetiden. Skolelederne
har samme effekt. Ordningen er ret ny – 4
år gammel – og findes
har tid til at udøve
på nuværende tidspunkt især i den
pædagogisk og personalemæssig ledelvestlige og sydlige del af landet.
se – de er ikke bundet til at sidde ved
en computer og lave vikarplaner og
Klasseværelser, udstyr
opgørelser over lærernes arbejdstid,
og skolemad
sådan som de ofte er det i Danmark.
Pointen med undervisningsassistenNetop nu (august 2005) følger jeg skoterne er, at de ofte kommer til at kende
lestart på en række finske folkeskoler,
mange af skolens ”tunge” elever rigtig
hvor det nye skoleår lige er begyndt
godt i mange, mange sammenhænge,
(en uge senere end i Danmark – men
gennem flere år. De følger dem i tykt
mængden af skoledage pr år er næsten
og tyndt og kender, ligesom klasselæden samme i de to lande). Nedenfor
rerne, både til børnenes faglige, sociale
nogle praktiske forhold i folkeskolen
i Finland, som springer i øjnene som
og personlige sider.
markant anderledes end i Danmark:
Dermed er undervisningsassistenterne med til at skabe nære relationer,
tryghed, faste rammer og ”rummelig1.	Der er generelt flere elever i klashed” omkring nogle børn, som ellers på
serne i Finland, og de har lidt
mange måder er belastede og til besvær
flere undervisningstimer (men
for både sig selv og omgivelserne.
ligesom i Danmark er der i øvrigt
Parallelt med undervisningsassistentstor spredning mht. klassestørrelse
systemet, som findes overalt i Finland,
og timetal – især hos de yngste).
kan man støde på den såkaldte ”morfarJeg har ved dette skoleårs start set
ordning”, som i realiteten har samme
fx en 2. kl. med kun 12 elever og
effekt. Det drejer sig om brug af penen 3. kl. med 32 på samme skole!
sionerede lærere og andre seniorer, der
Og det finske undervisningsminipå frivillig basis (der følger dog visse
sterium melder, som i Danmark, et
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minimumstal (undervisningstimer)
og maximumstal (klassestørrelser).
Kommunerne, og i et vist omfang de
enkelte folkeskoler, kan så, som her,
selv bestemme i hvor høj grad man
vil bruge ressourcer på at skaffe eleverne flere timer eller mindre hold.
Det betyder at billedet kan være
meget broget).
2.	Børnene sidder ofte ved enkeltmandsborde (forholdsvis normalt
i Finland, men ligesom i Danmark
eksperimenteres der med alle mulige gruppeopstillinger).
3.	Klasseværelserne er mange steder
ret små. Der er generelt ikke så
meget plads til fx gruppearbejde,
som der er i mange danske skoler.
Man ser mange steder i Finland, at
eleverne og deres borde fylder klasseværelserne helt ud.
4.	Enkeltmandsbordet er en skolepult
med en stor rummelig skuffe, hvor
hver elev fast, året igennem, kan
opbevare en stor del af sine bøger,
papirer, arbejdsredskaber, vanter,
huer, mv.
5.	Alle elever i Finland får hver dag
gratis et par sunde retter mad i
skolekantinen.
6.	Finske folkeskoleelever får flere
lektier for end de danske. Men
mange skoler har lektiecafeer – fx
i skolebibliotekerne – hvor børnene
om eftermiddagen kan få hjælp til
hjemmearbejdet – af bl.a. undervisningsassistenterne.
8

Sammenholdt betyder pkt. 4 og 5,
at små finske skolebørn ikke skal
bære rundt på – og huske – så meget
som danske. En del materialer og tøj
kan de lade ligge i deres personlige
skolepult – og mad/drikkelse får de
fast i skolens kantine. Nogle danske
skolebørn kommer jo i skole med så
mange tasker og poser, at man skulle
tro de skulle på trekking i Nepal! Den
finske rummelighed betyder her, at de
børn, hvis familier ikke altid magter
at støtte op omkring al det, der er at
huske på vedr. pakning og organisering
af skolesager, idrætstøj, særligt udstyr
til ekskursioner osv., ikke fremstår som
et problem.
Desuden kan man notere sig flg.:
•	Danske skolebørn har ofte længere
og mere sammenhængende moduler
•	De finske skolebørn har ofte 15
minutters frikvarter efter hver
undervisningstime (45 min)
•	De finske lærere skal gå med deres
klasser ned i frikvarteret
•	De finske skolebørn skal gå ud i frikvarteret, og de bevæger sig meget
rundt i skolegården
•	Danske skolebørn kan som regel
blive inde i klasseværelset i frikvarteret. De er ofte ikke under opsyn
i frikvartererne, fx ikke hvis de er
inde i klasseværelset, og der benyttes ikke så meget tid på pauser i
DK.
Man ser i frikvartererne i Finland
mange ”gamle” fælles børnelege og
-spil, som ihærdigt dyrkes af de fleste.
Mange af disse aktiviteter er til dels
forsvundet fra danske skolegårde og
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frikvarterer (eller henvist til SFO om
eftermiddagen): sjippetov, rundbold,
paradishopning, organiserede fangelege mv. I Danmark sidder børnene
ofte inde i klasseværelset og keder sig,
spiller computer, taler i mobiltelefon,
spiser slik eller mobber hinanden.
Jeg tror, at disse mange afvigende,
tilsyneladende ”små”, detaljer kan have
en overordentlig stor betydning for
den finske pædagogiks succes. Fx har
mange forsøg og udviklingsarbejder i
Danmark bekræftet den positive effekt
af masser af fysisk aktivitet i forhold til
elevernes opmærksomheds-evne, ro og
velbefindende. Og vel også i forhold til
deres vægt – som man jo taler så meget
om for tiden. Man skal ikke underkende
betydningen af 5 x 15 minutters fast
motion hver dag i forhold til den finske skoles ”rummelighed”! En anden
meget vigtig finsk detalje, lidt i samme
spor, er den gratis, sunde skolemad.
I Danmark oplever man ofte store
forskelle på skolebørnenes spisevaner
og -muligheder i løbet af skoledagen.
Nogle børn har altid gode madpakker
med hjemmefra – og har fra forældrene
lært sunde spisevaner. Andre børn har
penge med og må i stedet købe fra et
mere eller mindre sundt/indbydende
udvalg i skoleboden – eller værre, i en
lokal døgnkiosk eller hos en bager.
Endelig er der de danske børn, der
hverken har penge eller madpakker
med – de må så gå sultne rundt eller
prøve at låne lidt fra kammeraterne.
Også en mulig kilde til uro og indlæringsvanskeligheder.
Den finske skolemadsordning er en
åbenlys og helt konkret måde at skabe
rummelighed – og lighed – på. Og en

klar kompenserende støtte til belastede og/eller fortravlede familier, der
ikke rigtig magter at skabe sunde spisevaner hos børnene. Man ser ikke slik,
chips og cola på finske skoler!

Undervisningsmaterialer
og -metoder
På dette område er der i realiteten store forskelle på Danmark og
Finland. I Danmark er det ikke rigtigt
comme il faut at lægge for meget vægt
på lærebogssystemer. Selv om mange
herhjemme alligevel i realiteten gør
det, er man måske
Anderledes er det
lidt tilbageholdende
med at ville stå ved i Finland, hvor man
det. Kan være at anser lærebogen
man føler, det er lidt
som et centralt
mere rigtigt at lave
sine undervisnings- element i den
materialer selv?
pædagogiske
Anderledes er det
i Finland, hvor man praksis.
anser lærebogen som et centralt element i den pædagogiske praksis. Men
der er ikke tale om en automatisk kobling af lærebogen med bestemte måder
at organisere undervisningen på. Igen
skal man ikke forveksle troen på og
den store brug af lærebøger med terperi og sort skole. Ligesom i Danmark ser
man nemlig også i Finland en vifte af
forskellige måder at drive undervisning
på – fra traditionel klasseundervisning
til story-line og projektarbejde. Bøger
kan bruges på mange måder. Men de
står centralt – uanset undervisningsformen.
Lærebogens centrale placering i den
finske skole er også med til at skabe
rummelighed. Igen giver det mere bela9
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stede og/eller ressourcesvage familier
muligheder for at støtte op om barnets
skolearbejde. I de årsplaner, der meldes
ud til elever og forældre, kan man
tydeligt se hvor og hvordan, man igennem året arbejder med lærebøgerne
– tematisk og systematisk. Lektier er
ofte knyttede til de til lærebogssystemerne benyttede arbejdshæfter – let
og overskueligt for forældre at forstå
følge med i.
Fagene er og Mht.
it er situaundervisningens tionen meget lig
omdrejningspunkt den danske: Man
prøver at integrere
også i projekterne. it i undervisningen
og eksperimenterer med mange forskellige modeller: Nogle lægger vægt på at
placere computere direkte ude i klasseværelserne – andre steder hælder man
mere til at samle dem i bestemte it-rum,
fx i forbindelse med skolens bibliotek/
mediatek. Men forholdet til fotokopier
oplever jeg som radikalt anderledes i
Finland. Der er på mange finske skoler
tale om en klar afstandtagen fra brug
af kopier i undervisningen. En skole i
Tampere har således kun een lille, langsomt kørende fotokopimaskine – den er
placeret på skolens kontor og hovedsageligt kun til administrativt brug.
På undervisningsmetodeområdet kan
man måske godt betragte den finske
praksis som lidt ”gammeldags” – men
om det så er positivt eller negativt, vil
jeg overlade til læseren selv at bedømme. I hvert fald kan jeg konstatere
flg. didaktiske fællestræk på de finske
skoler, jeg har besøgt:
Classroom-management-agtig undervisning med faste rammer, struktur og
regler

•	Lærerstyret: eleverne lytter, noterer, læser, eksperimenterer osv. efter
lærerens anvisning
•	Fagorienteret: fagene er undervisningens omdrejningspunkt – også i
projekterne
•	Delmålsorienteret: meget bevidst
arbejde med præcise kompetencer
•	Stor vægt på hurtige skift i elevaktivitet. Der skiftes meget i arbejdsmåderne i løbet af de 45 minutter, som
hvert modul normalt varer. En elev
fortæller noget til hele klassen – en
flok elever skriver noget på tavlen –
alle prøver noget konkret materiale
på deres eget bord – klassen læser
op i kor – notering i lektiebogen
– individuel læsning – osv.
•	”Fortælling” og ”historieoplæsning”
som en hjørnesten i finsk pædagogik
•	Fælles fokus: der arbejdes meget
med at kunne dirigere og fastholde
elevernes opmærksomhed omkring
fælles fokus
•	Læreren bruger professionelt et stort
register af metoder for at styre dette
klassens fælles ”opmærksomhedsfelt”: stemmeføring – kropssprog
– øjenkontakt – udpegning – tavlestøtte – billedbrug mv.
•	Læreren som dirigent – i modsætning til den herskende lærerrolle i
Danmark: ”konsulenten” – den lidt
tilbagelænede type, der ser sig selv
mere som rammesætter og enzym for
læreprocesser end som dirigent for
og kontrollør af disse.
Succesen er i detaljen
Man må man tage hatten af for Finlands
pædagogiske formåen. ”Nærhed”, ”tryg-
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hed”, ”overskuelighed”, ”stolt faglighed”, ”effektiv evaluering”, ”god kommunikation med forældrene”, ”levende
fortælling og oplæsning”, ”masser af
bevægelse”, ”sundhed”, ”fællesskab”
og ”identitetsskabende traditioner” er
positive betegnelser for en spændende
og kompleks pædagogisk virkelighed
i et nærtstående, ”broderland” med
samme grundideer om pædagogik og
uddannelse som os.

Noter

¹ S e fx Ravn, Karen (2003): Faglighed eller
fleksibilitet I: Folkeskolen nr. 36, 4. 9. 2003,
s. 8-9.
² Se fx Olsen, John Villy (2003): Tillid – glem
det. I: Folkeskolen nr. 29, juli 2003, s. 10-11.
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