Udviklingen af
det finske folkeskolevæsen
fra 1860’erne til 1920’erne
Af Merja Paksuniemi

De finske folkeundervisningsformer i 1600-og 1700-tallet var hjemmeundervisning,
degnskole, konfirmationsskole, visitatser samt andre undervisnings- og overhøringsarrangementer. I 1800-tallet fik de pædagogiske former en mere specifik og formålstjenlig plads i folkets politiske, økonomiske og sociale liv i Finland. Folkelig og religiøs opdragelse udformede sig som en del af de nye systemer og måtte til dels også give
plads til dem. Mens det finske nationalsamfund og den finske nationalstat formede sig, blev den skolelignende undervisning en betydelig del af samfundet. Hensigten med artiklen er at belyse baggrunden for, hvad det finske skolevæsen byggede på
i sidste halvdel af 1800-tallet. Artiklen belyser også den pædagogiske baggrund, som
undervisningen i de finske folkeskoler byggede på.

1800-tallet – gunstig periode for planlægning af skolesystem
I de første årtier af 1800-tallet var det kirken, der primært stod for undervisningen. Det finske samfund var under gradvis reformering, og det kristne samfund
erstattedes af et nationalsamfund: en borgers plads var ikke længere bestemt ved
fødslen, men hver og en kunne finde sin plads i livet selv. Man begyndte at fremhæve vigtigheden af børnenes indlæring. På den anden side var samfundssituationen også forandret: Den voksende administration havde brug for embedsmænd i stedet for soldater. Visitatser og omvandrende husskoler på landet eller
i købstæder levede ikke længere op til ønsket om at give folket færdigheder til at
møde det ændrede arbejdslivs og samfunds udfordringer. Den finske kultur kunne ikke udvikle sig uden dannelse af folket. For at hæve folkets viden og kunnen
var der brug for et landsdækkende skolesystem. I stedet for en summarisk folkelig dannelse blev der fremsat tanker om en folkeskole med en sammenhængende skoleform.1
En offentlig debat om folkeskolen i Finland, der indtil 1917 hørte under Rusland, blussede ret sent op i forhold til de andre nordiske lande. Det danske folkeskolevæsen blev reformeret i 1814, i Norge skete det i 1827 og for Sveriges
vedkommende i 1842. Vendepunktet var den tabte Krim-krig (1853-56). Kri-
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gen viste, at zardømmet skulle udvikle Rusland for at nå op på niveau med andre
europæiske lande. Således indledte Aleksander 2., der besteg tronen i sidste fase
af krigen, med et omfattende reformprogram i Rusland og dermed også i det finske storfyrstendømme for at sikre udviklingen af det finske samfund og landets
økonomi. Først og fremmest skulle der udarbejdes en plan for udvikling af elementar- og almueskoler med henblik på højere dannelse af folket. Ifølge Andy
Green er en opblomstring af statens skolesystem netop et typisk fænomen efter
krig og revolutioner, hvor landets økonomiske udvikling har været nede. Udvikling af skolesystemer er i en efterkrigstid stærkt forbundet med styrkelse og udvikling af statens sproglige, kulturelle og nationale identitet.2 Dette ser også ud til
at have været tilfældet i Finland.
I april 1856 kom skolesagen til førstebehandling i senatets koncil. Senatet var
det øverste administrative organ i Finland og med koncillet som en form for
statsråd. Efter et arbejdsudvalgs ønske besluttedes det først at indhente udtalelser
fra domkapitlet. Konciludvalget var dog ikke tilfreds med domkapitlets udtalelser, som man mente var for reaktionære. Udvalget foreslog derfor, at spørgsmål
om folkets dannelse burde debatteres offentligt, for udvalget ville have liberale
synspunkter som grundlag for skolepolitikken. Henvendelsen til det brede publikum var imidlertid også et tegn på, at tiden med den stramme bureaukratiske
administration var overstået. Konciludvalgets ønske om en omfattende folkelig
debat blev realiseret, og der indkom 19 udtalelser om folkeskolen.3 Blandt udtalelserne til senatet var også en skrivelse fra Uno Cygnaeus (1810-88): Sporadiske
tanker om folkeskolen, planlagt i Finland. Cygneaus var en finsk præst og lærer,
der havde den opfattelse, at det er muligt at danne folket ved at udvikle skolevæsenet.4 Cygnaeus’ rejsebeskrivelse blev trykt i 1860, hvorefter senatet anmodede
ham om en fyldestgørende plan for grundlæggelse af et folkeskolevæsen, og det
forslog, at han skulle være overinspektør for folkeskolerne.5
I 1863 trådte en sprogforordning i kraft, hvorefter finsk skulle anvendes i hele
det finske skole-, embeds- og retsvæsen. Nu var det muligt at planlægge, hvordan man gennemførte undervisning af det finske folk på dets eget modersmål.6

Uno Cygnaeus og Johan V. Snellman som folkeskolens arkitekter
I sin udtalelse fra 1857 gjorde Uno Cygnaeus opmærksom på, at ingen i Finland
havde tilstrækkeligt af den sagkundskab, som folkeundervisningens omfattende
reform krævede. Han mente derfor, at det var nødvendigt først at studere skolesystemer i andre lande.7 Cygnaeus’ tanker om opdragelse og undervisning var
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påvirket af Jean-Jacques Rousseaus (1712-78) og F.W.A. Fröbels (1782-1852) teser. Cygnaeus hente også sine ideer fra den pestalozziske pædagogiks principper,
udviklet af den schweiziske pædagog Johann H. Pestalozzi (1746-1827)8, der bebudede, at det er vigtigt at satse på uddannelse af individer for at udvikle samfundet. Ifølge Pestalozzi var det muligt også vidensmæssigt at danne og udvikle
folket ved hjælp af opdragelsen. Under opdragelsen burde man sørge for “en balanceret udvikling af barnets kropslige og sjælelige kræfter”. Cygnaeus mente, at
man i skolen skulle lære eleverne fag med både teori og færdigheder som f.eks.
håndarbejde og gymnastik. Skolens opgave var at sørge for, at viden hos eleven
blev omdannet til levende overbevisning.9
Cygnaeus fremhævede, at folkeskolen burde etableres på et kristent grundlag,
men den skulle også være en skole, hvor der undervistes i praktiske færdigheder.
Han foreslog, at der – ved siden af fag som modersmål, regning, historie og geografi – også skulle undervises i praktisk betonede fag som tegning, gymnastik
og håndarbejde. Hans formål var at udvikle folkeskolen på basis af undervisning
i håndarbejde: Eleverne burde øve sig i at udvikle øjne, anskuelsesevne og skønhedssans samt at lære at anvende værktøj. For Cygnaeus at se måtte folkeskolen
ikke kun være et sted, hvor man læste lektier.10
Johan V. Snellman (1806-81) var en finsk filosof, journalist, forfatter og statsmand. Han var en af de mest indflydelsesrige fennomaner (finskhedsforkæmper) i Finland og stræbte efter at højne det finske sprogs status bl.a. ved hjælp
af skolevæsenet. Han var medlem af folkeskoleplanens kontrolkomité, og han
satte sig ind i folkeoplysningen i flere europæiske lande. Han mente, at folkeoplysningen også burde tage hensyn til andre fag som eksempelvis religion. Snellman påpegede den begrebsmæssige forskel mellem opdragelse og undervisning.
Opdragelse betegnede det, som forældrene gav sine børn, indtil de var syv år.
Undervisning derimod blev givet i skolen, hvor læreren var en person, som var
uddannet til denne opgave. Snellman lagde vægt på, at folkeskolens vigtigste opgave var den kognitive opdragelse.11 Snellmans synspunkter byggede på den tyske
Georg Hegels (1770-1831) tankegang, og han støttede sig ofte til denne filosofi,
der ledes af abstraktioner og logik. Snellman syntes, at opgaven var lykkedes for
skolen, hvis eleven blev interesseret i at skaffe sig viden.12
Den væsentligste forskel mellem Cygnaeus’ og Snellmans ideer var, at Snellman mente, at skolens væsentligste opgave var at give videnbaseret dannelse,
mens Cygnaeus til gengæld havde den holdning, at eleven burde udvikles alsidigt. Cygnaeus præciserede dette således, at opdragelse og uddannelse havde en
uerstattelig betydning for nationens materielle og åndelige udvikling. I sine ar-
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tikler fremhævede han de kristelige og etiske idealer samt det individuelle aspekt
om barnets personlige vækst. For Snellman at se var vejen fra natur til kultur,
fra nødvendighed til frihed og fra absurditet til fornuft gennem disciplin tilpasset barnets alder. Han fremhævede, at skolens opgave var at opfostre gode borgere, samfundsmedlemmer, der overholdte love og skikke. Skolens opdragelse til
lovlydighed skulle ske indirekte gennem at vænne børnene til skolens orden og
disciplin. Skolens primære opgave var imidlertid at bringe folkeoplysning til alle.13 Snellmans ideer blev dog fravalgt af kontrolkomiteen for folkeskoleplanen i
1861, og det blev Cygnaeus’ plan om folkeskolen, som blev dannede grundlag, da
den første finske skoleforordning blev stadfæstet 11. maj 1866.

Folkeskoleforordningen 1866 og forordningen om kredsfordeling 1898
Folkeskoleforordningen af 1866 medførte, at der især i Vest- og Sydfinland opstod folkeskolenetværk i købstæderne, men selve skolegangen var stadig på frivillig basis. Der skulle oprettes seksårige folkeskoler i byerne og firårige folkeskoler
i landdistrikterne; eleverne skulle have elementære læsekundskaber for at blive
optaget i folkeskolen. I landdistrikterne var etablering af folkeskoler ikke obligatorisk. Der rejste sig derfor et spørgsmål om, hvem der skulle sørge for undervisningen. Ifølge skoleforordningen lå ansvaret for skolerne hos kommunerne,
mens den elementære undervisning i landdistrikterne stadig var kirkens ansvarsområde.
Skoleforordningen gjorde ikke folkeskolen til en skole for alle, men den forsøgte at opstille retningslinjer for organisering af uddannelsen. Etablering af folkeskoler blev en temmelig langsommelig affære. Endnu i 1880’erne havde Finland stadig hundrede kommuner uden en eneste fungerende folkeskole,14 og
børn i købstæderne og på landet fik ikke samme uddannelsesmuligheder. I landdistrikterne gik en femtedel af børnene i skole i 1890, mens den tilsvarende andel
i købstæderne var tre fjerdedele. Situationen var anderledes i købstæderne, for i
1871 fik købstæderne påbud om at etablere et tilstrækkeligt antal skoler til alle
børn mellem 8-14 år, der ville gå i skole. I købstæderne var det som nævnt kommunen og ikke kirken, der stod for den elementære undervisning. Den varierende praksis for gennemførelsen af den elementære undervisning var også årsagen
til, at der opstod en debat om en ensartet elementærundervisning og uddannelse af de nødvendige lærere.15
For at korrigere situationen skulle der en ændring til, og den kom i 1898 med
forordningen om kredsfordeling. Kredsfordelingen forpligtede kommunerne til
at opdele deres område i skolekredse og til at etablere en folkeskole i hver kreds,
hvor der tilmeldte sig mindst 30 børn til skolen. Der blev desuden fastsat i for-
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ordningen, at der højst måtte være fem kilometer til skolen fra hjemmet.16 Forordningen virkede hurtigt, således at der inden 1906 var der etableret mindst én
folkeskole i alle finske kommuner. Folkeskolen begyndte at blive udbredt som
oprindeligt ønsket, og stadig flere børn i skolealderen fik mulighed for at komme i skole.
Da størstedelen (6/7) af de børn, der boede i Finland, var finsksprogede, var
også de oprettede folkeskoler og lærerseminarer finsksprogede. Der var også
svensksprogede folkeskoler, mest i det vestlige og sydlige Finland, hvor flertallet af den svensksprogede befolkning boede. Det var hensigten også at sikre, at
de svensksprogede børn fik undervisning på deres modersmål. Ved siden af de
finske lærerseminarer blev der i 1871 grundlagt svenske lærerseminarer i Tammisaari (Ekenäs) og Uusikaarlepyy (Nykarleby). Uddannelsen af de samesprogede lærere for børn i Nordfinland foregik på de finsksprogede lærerseminarer.17
Folkeskolernes socialpolitiske baggrund fremgik af folkeskolens undervisningsprogram. Hensigten med skolen var at lære børnene at være flittige og
at alsidiggøre deres næringsvej ved bl.a. at undervise i håndarbejde, som Cygnaeus havde fremhævet. Det var vigtigt at lære at fremstille brugsgenstande og
lære kundskaber, der hørte til hverdagen, for at klare sig senere i livet.18 Eleverne udgjorde en del af familiens arbejdskraft i landsbysamfundet, og arbejdet på
gårdene var med til at bestemme børnenes deltagelse i skoleundervisningen, så
skolegangen blev ofte uregelmæssig. Det blev betragtet som en positiv ting, at
kundskaber, lært i skolen, kunne benyttes i hverdagens sysler.

Obligatorisk skole med lov om læringspligt 1921
Folkeskolerne kunne ikke nå ud til alle finske børn, og det stillede børnene
dårligt. Derfor blev det besluttet af de finske myndigheder, at det skulle der laves
om på ved at gøre skolegangen obligatorisk ved lov. Der blev udarbejdet et lovforslag om læringspligt allerede i 1910, men det blev afvist af zar Nikolai 2. Situationen ændrede sig i 1917, da Finland blev selvstændig, og finnerne herefter selv
kunne bestemme, hvordan deres folkeskole skulle være indrettet. En del af borgerne oplevede læringspligten som skoletvang – og at tvinge til skolegang blev
opfattet modstridende over for retsbevidsthed. Det gav anledning til heftig debat
for og imod sagen.19
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Fotoet viser et typisk skolelokale i en finsk landsbyskole i 1920’erne, hvor de 40-45 elever sidder
ved to-mandspulte, mens lærerinden står bagerst i rummet. På væggen hænger der anskuelsestavler, som blev anvendt i den daglige undervisning ligesom i Danmark (Foto: Laplands Provinsmuseum, 176:3284).

Efter en omfattende debat var det “skoletvangen”, som vandt, og læringspligten trådte i kraft 15. april 1921. Ifølge læringspligtsloven skulle alle finske børn
opfylde læringspligten, der begyndte det år, hvor barnet fyldte syv år, og som
sluttede i det forårssemester, hvor barnet fyldte 13 år. Læringspligten krævede således, at alle finske børn skulle tilegne sig mindst seks års skoleuddannelse. Også den sporadiske elementærundervisning sammenstilledes i denne lov:
Kommunerne måtte etablere laveste trin på to år i folkeskolen, hvorefter eleverne
overførtes til de øverste trin på fire år i folkeskolen. På den måde blev folkeskolen
en almen grundskole, hvis formål var at levere studerende til højere læreanstalter
med mest muligt jævnbyrdig viden og jævnbyrdige kundskaber. Købstæderne
fik fem år til at implementere læringspligtloven, hvorimod landdistrikterne fik
16 år. I praksis blev læringspligten gennemført i størstedelen af landet allerede i
1920’erne. Næsten alle børn i byerne og 68 % af børnene på landet gik i folkeskole i begyndelsen af 1920’erne. I midten af 1930’erne fik over 90 % af børn i den
undervisningspligtige alder undervisning. Det tog længst tid at få etableret folkeskoler i de afsides landdistrikter i Nordfinland.20 Økonomiske faktorer, især kriseårene i 1930’erne, vanskeliggjorde etableringen af nye skoler. De lange afstande
var også en stor udfordring for organiseringen af uddannelsen.
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Lov om læringspligt af 1921.

I kølvandet på loven om læringspligt blev der opbygget en tretrins administrationsmodel, der byggede på principperne i det kommunale selvstyre. Statens
skolestyrelse udgjorde den øverste ledelse. Folkeskolens inspektører var mellemtrinnets myndighed. På den nederste trin, kommunerne, skulle skolestyrelsens bestemmelser, love og forordninger, der udgjorde rammerne for folkeskolernes arbejde, udføres.21 De statslige bestemmelser nåede skoleklasserne i form
af lektionsplaner, så myndighederne behøvede ikke være fysisk til stede ved undervisningen. Elever og borgere blev både undervist og overvåget ved hjælp af
læringspligten. Midler dertil var eksempelvis skolepligt, krav om at lære at læse,
læreruddannelse og -tilsyn, konsolidering af skoleundervisning i landdistrikterne og yderområderne samt skolenetværk i købstæderne.22 At overvåge borgere i
skyggen af skolen var ikke usædvanligt, for ligesom i de fleste andre europæiske
lande fungerede skolen under en stærk kontrol.23
Det finske skolevæsens bærende tanke fra og med 1920’erne var overvejende
finskhed. Det skyldtes, at Finland var blevet selvstændig i 1917, og derfor blev der
i denne periode lagt megen vægt på at fremhæve det finske. Hensigten var at gøre
borgerne til gode patrioter, mens den bagvedliggende tanke var at homogenisere
folket samt øge deres dannelsesniveau, så man ikke mere skulle opleve konflikter
som den finske borgerkrig i 1918. Skolens moralske og samfundsmæssige hensigter lænede sig således op ad den traditionelle lutheranske opdragelse.24

Det finske skolevæsens pædagogiske baggrund
I den finske folkeskoles første periode fandtes der ikke en klar pædagogisk linje,
hvilket skyldtes, at der ikke var en tidligere model at anvende. Alligevel lykkedes
det at homogenisere undervisningen takket være indførelsen af den tyske herbart-zillerske pædagogik i begyndelsen af 1900-tallet. Johann Friedrich Herbart
(1776-1841) var en tysk filosof og psykolog, og i begyndelsen af 1800-tallet skabte han et filosofisk-pædagogisk system, der byggede på psykologi og etik. Etikken udpegede de pædagogiske principper, som man stræbte efter med psykologiske midler.25 Denne opdragelseslinje oplevede sin storhedstid i Tyskland fra
1860’erne, udbredt af den tyske biolog Tuiskon Ziller (1817-82), der videreudviklede Herbarts opdragelsessystem.26 Det er derfor, vi taler om den herbart-zillerske pædagogik.
For herbartismen var det vigtige at have moral og interesser og at koncentrere sig. Herbarts formelle trin betegnede læringsproces og håndtering af
undervisningsmaterialet, så eleven dannede en vis tankegang.27 Den herbart-zil21.
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lerske pædagogik byggede på lærerstyring, hvor læreren stod for, hvad der skulle studeres i klassen. Læreren havde derfor en central rolle i klassen, hvilket bl.a.
blev fremhævet af podiet, han/hun stod på foran klassen.28
De herbart-zillerske pædagogiske metoder begyndte at blive udbredt og vinde
fodfæste i Finland i begyndelsen af 1900-tallet. Den øverste leder af skolestyrelsen, Mikael Soininens (1860-1924) besøg i Tyskland hos den seneste store Herbart-tilhænger, Wilhelm Rein, var startskuddet til omformningen af den finske
undervisningslære. Soininen accepterede ikke alle dele af og træk i herbartismen
som f.eks. at udøve tvang. Han lagde vægt på positive funktioner og omformede
selvstændigt metoderne, så de egnede sig til den finske skoleverden. Soininen fik
følgeligt ry som forkæmper for den finske herbartslære. På omslaget af sin lærebog skrev han: “I mange år har jeg stille ønsket at præsentere de finske forskere
for principperne i den pædagogske linje, som er opkaldt efter Herbart og Ziller”.29
I overensstemmelse med Herbarts grundtanke mente Soininen, at undervisningen skulle være dannende og lærerstyret. De studerendes deltagelse i lektioner
skulle primært ske ved at lytte og kigge, men ikke at være med.30
Herbarts pædagogik vandt stærk udbredelse i Finland, selvom den samtidig
mistede sin stilling i Centraleuropa på grund af dens forældede arbejdsmodeller.
De nye pædagogiske ideer, som skød frem i Centraleuropa, kom fra reformpædagogikken. Ophavsmanden til den nye skolebevægelse var den amerikanske John
Dewey (1859-1952).31 Den nye skole stræbte efter at bringe anskuelse, eget initiativ og praktiske øvelser med i undervisningstimerne. Det var hensigten at tage
lærerstyringen fra undervisningen og sætte eleven i centrum. Principperne i den
nye skole var netop elevernes initiativ og individualitet.32 Den nye skole kaldtes
derfor også skolen for livet, oplevelsesskolen og endda oplevelsespædagogikken
på grund af arbejdsmetoder, den anbefaler.
Tilhængerne af den nye skole var imod de herbart-zillerske tanker. De mente, at læringen burde indeholde en vis form for frihed, hvor der også skulle tages hensyn til elevernes individualitet. Ligeledes skulle læreren have en lederrolle.
Reformpædagogikkens tilhængere mente også, at den herbart-zillerske pædagogik
koncentrerede sig for meget om udvikling af fornuften og favoriserede passive
arbejdsmetoder. Dette skabte et ugunstigt forhold mellem elev og lærer samt
mellem elev og klassesamfundet. Fortalerne for den nye skole kritiserede også
opdragelsen af den moralske natur og den lærercentrede undervisning, som den
herbart-zillerske linje lagde vægt på.33
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I 1910’erne fremkom der også i Finland tanker om den nye skole eller reformpædagogikken. Flere folkeskolelærere afprøvede disse nye undervisningsmetoder i deres undervisning i 1920’erne og 1930’erne, men ideologien og metoderne kunne dog ikke udmanøvrere den herbart-zillerske pædagogik. På de
finske lærerseminarer blev der undervist i Herbarts undervisningslære helt frem
til 1945.34

Et børnekor fra en finsk landsbyskole synger sammen med deres lærer ved en julefest i 1920’erne
eller 1930’erne. Julefesten var en social begivenhed, og såvel familiemedlemmer som landsbyens
beboere kom for at høre børnene synge. Finlandskortet på væggen fremhæver fædrelandets betydning – og også at finske værdier blev kraftigt fremhævet i skolerne. Foto: Laplands Provinsmuseum, 42:169.
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Afrunding
For at hæve finnernes viden og kunnen var der brug for et dækkende skolesystem. Folkets dannelse påbegyndtes med den kognitive og færdighedsmæssige
folkeundervisning, som blev implementeret i landdistrikterne og købstæderne i
slutningen af 1860’erne. Samtidig overførtes folkeundervisningen fra kirkens administration til de verdslige myndigheder. Skolen fik indflydelse på stadig flere
børns liv i sidste halvdel af 1800-tallet, da folkeskole- og kredsfordelingsforordningerne trådte i kraft. Loven om læringspligt 1921 øgede også børnenes muligheder med hensyn til uddannelse.
De pædagogiske indtryk kom fra Europa, og den stærkeste og længst virkende pædagogik var den herbart-zillerske. Denne skabte grundlaget for den finske
skolekultur, hvor lærerens rolle blev fremhævet, og undervisningen hovedsageligt var lærerstyret. Ved siden af denne var der også påvirkning fra “den nye skole”, der lagde vægt på elevers individualitet og arbejdsmetoder med eleven i centrum. Disse ideologier lagde sammen grunden til undervisningen i folkeskolen
samt gav retningslinjer for lærerens rolle.
English abstract
Finland had a need for creating and building a comprehensive public education
system to increase the knowledge and develop the skills of the Finnish people in
the 19th century. Civilizing people started with mass education that commenced
in the rural and urban areas in the end of the 1860’s. Simultaneously, the overall
organization of education shifted from the Lutheran Church to the public government. Schooling reached an increasing number of children by the end of the
19th century as two Acts were passed improving the access to education: an Act
for four- to eight-year elementary school, and an Act for territorial divisions. The
Compulsory Education Act was introduced in 1921, which further increased the
equality of children regarding education. The quality of public education was influenced by several European didactics, of which the didactic principles of Herbart-Zillerism had the longest-lasting impact on the Finnish school system. The
European influence created the base for the Finnish schooling culture, in which
the role of the teacher was emphasized and education was mostly teacher-directed. Apart from the teacher-directed approach, the New School ideology emphasized the individuality of students and student-directed learning. These two different approaches combined created the base for teaching, and defined the role
of the teacher in the Finnish school system.
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