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Skolepolitikere og skoleledere 
fra mange land har de siste 
årene reist til Finland for å 
forstå hvorfor finske elever 
skårer godt på internasjonale 
tester som Pisa og PIRLS. I 
januar deltok jeg på en 
konferanse der jeg var så 
heldig å høre Olli Määttä som 
arbeider i den finske lærerut-
danningen.

Jeg har tidligere besøkt en 
skole i Finland og har hørt 
norske politikere og skolele-
dere snakke varmt om den 
finske skolen, så mye av det 
Määttä fortalte var ikke helt 
nytt for meg. 
Imidlertid blir jeg 
stadig mer forun-
dret over hvordan 
norske politikere og 
skoleledere velger 
ut noen forhold ved 
finsk skole som de 
trekker frem som 
forklaringen til 
finske elevers gode 
prestasjoner, mens 
det er andre forhold 
ved den som ikke 
blir nevnt. 

Jeg tror ikke 
dette er tilfeldig. 
Norske politikere 
og skoleledere 
velger trolig bevisst hva de vil 
trekke frem og hva de ikke 
sier noe om, så nå har jeg 
tenkt å gjøre det samme. Olli 
Määttä presenterte nemlig 
noen forhold ved finsk skole 
som ikke er særlig mye 
omtalt her hjemme.
 
Det første Määttä påpekte er 
at man på finsk ikke har noe 
ord for det som kalles  
«accountability». Vi har 
egentlig ikke noe godt ord for 
det på norsk heller, men vi 
har prøvd å oversette det med 
ansvarsstyring. På norsk 
betyr «ansvarsstyring» at 
lærere, rektorer og hele 
skolen bedømmes ut fra de 
resultatene elevene oppnår 
på skolen. 

Finnene har ikke engang 
prøvd å oversette dette 
begrepet, og Määttä mener at 
det er fordi de ikke driver 
med dette i Finland. Finske 
skoleledere må ikke stå til 
ansvar for sine elevers 
resultater på samme måte 
som skoleledere i mange 
norske kommuner.

I Norge og mange andre land 
har man trodd at hvis man 
holder lærere og rektorer 
ansvarlige for de resultatene 
elevene oppnår, vil skolen bli 
bedre. Dette har ført til 
omfattende nasjonale og 
kommunale prøver og 
offentliggjøring av resulta-
tene i rangeringslister basert 
på enkle gjennomsnittsver-
dier. 

Jeg tror man finner den 
samme logikken i mange 

salgsbransjer: En 
virksomhet bedøm-
mes ut fra noen 
enkle og sammen-
lignbare tall, og de 
som har høyest tall 
får høyest lønn, 
bedre stilling, skryt 
i avisene, bonus 
eller avansement. I 
Norge er denne 
logikken også 
innført i skolene, 
men i Finland driver 
de altså ikke med 
slikt. De har ingen 
standardiserte 
nasjonale tester, 
ingen nasjonale 

prøver og elevene møter 
ingen eksamen før de avslut-
ter videregående skole.

Finsk skole er basert på en 
profesjonell ansvarlighet og 
tillit. Kommunene har stor 
innflytelse på skolens innhold 
og virksomhet, og nasjonale 
myndigheter blander seg i 
svært liten grad inn i hvordan 
lærerne driver undervisnin-
gen sin. Politikerne, både 
lokalt og nasjonalt, har tillit 
til at lærerne kan jobben sin. 
Det er altså ikke noe system 
for ansvarsstyring i Finland.

Den meget anerkjente 
skoleforskeren Pasi Sahlberg 
bekrefter dette. På sin blogg 
sammenligner han internasjo-
nal og finsk skolestyring slik: 

Internasjonal skolestyring er 
basert på tre elementer: 
n standardisering 
n grunnleggende ferdigheter 
n ansvarlighet med konse-
kvenser 

Finsk skolestyring er i 
motsetning til dette basert på 
n fleksibilitet og variasjon
n et bredt kunnskapssyn 
n tillit gjennom profesjonali-
tet.

Sahlberg skriver også: «Vi 
bruker ikke begrepet ‘acco-
untability’ når vi snakker om 
hva skolene forventes å gjøre 
i Finland. I stedet forventer vi 
at lærere og rektorer er 
kollektivt ansvarlige for at 
alle barna lykkes i skolen.» 

Poenget med dette er ikke 
å frita lærere og rektorer for 
ansvar. Vi som jobber i skolen 
må stadig prøve å gjøre 
jobben vår på bedre måter 
slik at elevene stadig øker 
sin kompetanse. Men 
måten å oppnå dette på er 
trolig ikke å lage systemer 
for «accountability» etter 
modell av amerikanske 
salgsbedrifter, særlig ikke 
hvis disse systemene 
reduserer skolens fokus til 
noen få målbare faktorer.

I 2001 gjorde Finland et 
annet valg enn resten av 
verden, fortalte Olli Määttä. 
Finnene valgte en tilsynsord-
ning som også omfattet 
kunstfag og praktiske fag i 
tillegg til lesing, skriving og 
regning, altså en ordning 
med fokus på alle sider ved 
mennesket. Landene som 
valgte «hardcore» vekt på 
lesing, skriving og regning 
gjorde en feil, sa Määttä – di-
rekte og uten diplomatisk 
høflighet.

I finsk skole får elevene 
fortsatt en pause fra tunge 
teorifag gjennom praktiske 
fag. Og i disse fagene får de 
utviklet andre sider ved sin 
intelligens og personlighet. 

Dette får heldigvis også 
norske elever – enn så lenge. 
Men vi ser at siden fokuset 
hos myndighetene ensidig 
ligger på «sentrale fag» som 
norsk, matematikk og 
engelsk, så får øvrige fag 
stadig trangere kår. 

Elever på noen skoler 
får færre timer kunst 
og håndverk, musikk 
og RLE enn tidli-
gere, og jeg har 
hørt rektorer som 
har fortalt 
foreldrene at 
elevene ikke 
får musikk-
undervis-
ning 
fordi 
de 

Sannheten om finsk skole er at myndighetene i liten grad   blander seg inn hva skolen og lærerne gjør.

klIpper bÅNDeNe: Finske 
skoleledere settes ikke til ansvar 
for sine elevers resultater, 
skriver rektor Bjørn Bolstad. 

ArkivillustrAsjon: knut løvås, 

knutlvAs@gmAil.com

Finsk skole 
er basert 
på en pro-
fesjonell 
ansvarlig-
het og tillit.
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Jeg kan jo godt skjønne at 
FN-sambandet vil fram-
stille bærekraftsmålene i 
et godt lys, og da er det jo 
også betryggende at Kari 
Solholm i gårsdagens avis 
medgir at antall «indikato-
rer er mange, kanskje også 
for mange. Det gir oss 
utfordringer i arbeidet med 
å måle resultatene». 

Men det er det ikke slik, 
som Solholm sier, at jeg 
bare har latt med rive med 
av beskrivelsen i The 
Economist. Siden 2014 har 
jeg selv vært med på denne 
prosessen gjennom FNs 
utviklingsprogram (UNDP) 
og som ekspert for United 
Nations Development 
Solutions Network. 

Nettopp dette problemet 
– for mange 
krav til 
statistikk 
fra interna-
sjonale 
donorer og 
organisasjoner 
for statistiske kontorer i 
fattige land – er en proble-
matikk jeg selv har forsket 
på siden 2007. Solholm 
inviteres til å lese min bok 
«Poor Numbers. How we 
Are Misled by African 
Development Statistics 
and What to Do about It» 
(2013). Det hadde nemlig 
vært sunt for Solholm å 
forstå hvorfor det å ha en 
lang global liste med 
indikatorer som måles med 
dårlige eller manglende 
tall som går på bekostning 
av andre gode tall som 
disse landene kunne ha 
trengt, faktisk «vil gjøre 
mer skade enn gagn». 

At Solholm velger å avvise 
dette etter hvert velkjente 
problemet blankt, er 
urovekkende. Hennes 
argument at tusenårsmå-
lene fungerte fordi det er 
færre fattige i verden i dag 
enn i 1990, er i beste fall 
naivt og i verste fall 
misvisende – vi vet godt at 
hovedgrunnen til dette er 
vekst i India og Kina, og 
ikke har noe å gjøre med 
prosessen i FN.

Morten Jerven,
økonom

mortenjerven@gmail.com

Mål og 
mening
UtviKling
Morten Jerven Den finske  Pisa-løsningen
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I praksis importerer Arbeiderpartiet 
en sterk velgervekst fra utlandet.

Gunnar Stavrum om velgere med 
innvandrerbakgrunn, på sin blogg

Et selvironisk spark til eget forsøk på 
lage sjokkerende satire, en parodi på 
en patetisk og bråkjekk mann uten 
selvinnsikt, men mest av alt en 

absurd og komisk måte å tilnær-
me seg sendingens tema: 
Krenkelser og ytringsfrihet.
Thomas Seltzer forklarer hvorfor 

han laget pornosketsj, i vG 

Togtrafikken bør simpelthen 
holdes tilbake og ta hensyn til et 
så viktig ritt.

proffsyklist luca paolini vil 
stoppe togene under paris 

roubaix, ifølge Nrk

Facebook er en pøl av hat og 
forakt.

Heidi Helene Sveen til  
Aftenposten

Jeg kan bare oppfordre lederen for 
Politiets Fellesforbund om å se 
TV-serien «The Wire».

Jusstudent øyind røed svarer 
Sigve bolstad om væpnet politi, 

på Nrk Ytring

Sannheten om finsk skole er at myndighetene i liten grad   blander seg inn hva skolen og lærerne gjør.

må øve på lesing i stedet – 
som om ikke musikalsk 
intelligens og lesing henger 
sammen. 

En annen av hovedinnle-
derne på den samme konfe-
ransen, professor Anne 
Bamford, advarer sterkt mot 
å redusere de praktiske og 
kreative fagene i skolen. 
Begrunnelsen hennes er ikke 
at praktiske fag er en «pause» 
fra de «ordentlige fagene». 
Nei, hennes forskning viser 
at elever som får utvikle sine 
kreative sider og får arbeide 
med kunstfag på skolen, blir 
flinkere til å lese, skrive og 
regne enn elever som ikke 
gjør dette. Praktiske og 
kreative fag øker læringen.
 
Det er mange grunner til at 
finske elever skårer godt på 
internasjonale tester, og det 
er usikkert hvor mye et land 
kan kopiere fra et annet lands 
utdanningspolitikk. Det er 
imidlertid vesentlig at man 
tegner et helhetlig bilde av 
finsk skole hvis man først 
skal trekke frem denne og 
eventuelt lære av den.

bjørn bolstad, 
rektor Ringstabekk skole
www.bbolstad.wordpress.no

uNGe: Hvorfor skal vi tro på EØS-entusiasten Jonas Gahr Støre, 
spør Johan Nygaard. Foto: stiAn lysberg solum, ntb scAnpix

Historisk og ideologisk er 
det EU, EØS, TTIP og Tisa 
– og det tilsvarende målsty-
ringsvanviddet – som 
definerer Ap-leder Jonas 
Gahr Støre som politiker. 
Men Støre har hele veien 
bidratt til å tilsløre for det 
norske folkestyret hva dette 
handler om. EØS innebærer 
i dag en større grad av 
suverenitetsav-
ståelse enn det 
folket sa nei til 
i 1994. Med 
henvisning til 
EØS-avtalens 
«dynamiske» 
karakter, 
forlangte Nei 
til EU at EØS-avtalen skulle 
hjemles i en annen paragraf 
i Grunnloven som krever et 
større flertall. Hvis Støre og 
regjeringen Brundtland 
hadde snakket sant den 
gangen, ville ikke Stortinget 
ha underkastet Norge en 
overstatlig dynamisk 
rettsutvikling hvor vi 
hverken har rett til å ta 
initiativ eller å delta i 
beslutningene. Så hvorfor 
skal vi tro på Støre i dag?

Det var også Støre som, bak 
ryggen til folkestyret, 
signerte Norges tilslutning 
til «Really Good Friends of 
Services», den gruppen av 
land som i all hemmelighet 
forhandler TTIP og Tisa 
utenfor WTO-systemet. 
Opplegget for disse forhand-
lingene innebærer en 
dramatisk utvidelse av EUs 
indre marked og EØS. Folk 
og fagbevegelse protesterer 

– Støre avdramatiserer. 
Med vikarbyrådirektivet 

og øst-utvidelsen er EUs 
politiske metabolisme blitt 
en akutt og aggressiv trussel 
også mot vårt eget velorga-
niserte arbeidsliv. I denne 
situasjonen vil Støre ha oss 
til å tro at «EUs politikk kan 
utgjøre et bolverk mot 
høyreorientert arbeidslivs-
politikk» i Klassekampen 
12. mars. Begrunnelsen er 
noen ferske kjennelser fra 
EU-domstolen. Det Støre da 
egentlig sier er at EU-dom-
stolen kan utgjøre et bolverk 

mot EUs 
arbeidslivspoli-
tikk. Eller 
håper Støre at 
Kommisjonen i 
Brussel vil 
korrigere 
EU-retten?

eu praktiserer rettsliggjø-
ring som overordnet politisk 
metode. Hensikten er å 
«binde politikerne til 
masten». Idealet for rettsut-
viklingen i EU/EØS er at 
fellesskapets sosiale ansvar 
og historisk opparbeidede 
verdier skal underkastes 
reglene i EUs indre marked. 
Stoltenberg-regjeringens 
målstyrte og markedsorien-
terte «modernisering av 
offentlig sektor» har lagt 
strukturelt til rette for dette. 

Nå hevder Støre i kjent 
stil at å kjempe mot EØS-
avtalen og det målstyrings-
vanviddet som definerer 
ham som politiker er en 
avsporing fra kampen mot 
de nedbrytende prosessene 
denne EU-tilpasningen 
medfører. Støre fremstår da 
ikke mer troverdig enn før.

Johan Nygaard,
skribent

idedetskjer@yahoo.no

Støres troverdighet

Folk og 
fagbeve-
gelse 

protesterer – Støre 
avdramatiserer. 

arbeider- 
partiet
Johan Nygaard

Den finske  Pisa-løsningen


