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Finlands uddannelsessystem er verdens bedste ifølge OECD. Den finske folkeskole indtager førstepladsen i
flere internationale PISA-undersøgelser, og i Finland er læreruddannelsen et af gymnasieungdommens mest

populære karrierevalg. Der gives kun plads til hver tiende ansøger.

Hvorfor står der ikke en lignende glorie om lærerne i Danmark, når skolens rammer er så parallelle de to
lande imellem? Finland og Danmark er begge nordiske velfærdssamfund, lærernes løn og ansættelsesforhold

er nogenlunde ens, befolkningernes sociale og økonomiske forhold ligner hinanden til forveksling, og
uddannelsespolitiks er danskernes og finnernes pædagogiske grundværdier rodfæstet i den samme

enhedsskoletanke.

Verdens bedste folkeskole giver nøglen til at forstå, hvor de afgørende forskelle mellem livet i danske og
finske skoler ligger. Svaret er: i selve læringsmiljøet. Bogen er resultatet af en omfattende undersøgelse af,
hvordan lærere og elever oplever det på deres skole. Analysen fokuserer på 21 forskellige nuancer af et godt
læringsmiljø, bl.a. omgangstone, brug af positiv psykologi, undervisningens målrettethed, mængden af lektier

og om læreren mestrer sit stof. På flere af disse punkter kan den danske skole forbedres.

Lærere og pædagoger, seminariestuderende, skoleledere, forskere, uddannelsespolitikere og andre med
engagement i børns uddannelse får her et konkret og systematisk indblik i mulighederne for at udvikle et

bedre læringsmiljø i Danmark.
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