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Hvordan oppnådde finnene de gode PISA-resultatene?
Tilpasset opplæring i fokus, særlig med tanke på de elevene som har lærevansker. Boken viser de viktigste
pedagogiske prinsippene som benyttes i Finland: Forutsetninger, arbeidsmåter og målsettinger.
Det er læreren som har nøkkelen og derfor er lærerens forutsetninger det mest avgjørende.
Det er viktig for læreren å vite at læring er en prosess, og hvilke faktorer som kan fremme og hvilke faktorer
som kan hemme denne prosessen. Læreren bør først være bevisst sine egne strategier før han overhodet kan
hjelpe eleven. Noen av lærerstrategier er presentert i boken.
Elevens første og største forutsetning er å ha en lærer som tør møte eleven på elevens eget nivå. Uten en god
kommunikasjon i klassen fra første time kan en del av læringsprosessen være dødsdømt. Forutsetning nummer
to må være det å finne sine egne læringsstiler og få lov og anledning å bruke dem. Anslagsvis bare 20% av oss
lærer best med å høre, de fleste lærer med å se og selv gjøre ting. Det er inkludert læringsstiltester i boken.
Alle kan teste seg og finne ut hvilken sansekanal som er best for læring. Boken inneholder også
avslappingsøvelser.
Det er egne kapitler både om lese- og skriveopplæring og for muntlig presenta.sjon da disse ferdighetene er
grunnlaget for læring i alle lesefag. Spøkelset som heter dysleksi pleier å være det mest omtalte problemet.
Det å kunne skrive har alltid vært farlig, også for eleven. I boken er dette drøftet.

Eeva Saarto ble født i Helsinki i 1951. Hun kom til Norge etter avsluttet videregående skole og tok sin høyere
utdanning i Norge.
Cand. Philol.
med 4 ulike språkfag, inkl. norsk, og spesialpedagogikk. I løpet av sine år som lektor og spesialpedagog har
hun undervist mest på ungdomstrinnet, i videregående, også i videregående Steinerskole, og voksenopplæring.
Som spesialpedagog og norsklærer har hun vært mest opptatt av dem som har ulike former for lærevansker.
– Det er avgjørende å få til et løft for norsk skole, spesielt gjennom å satse på læreren. Det er det som er
nøkkelen for å få til en god skole, sa. Herr PISA, Andreas Schleicher, uttaler i Aftenposten 11. desember at
"nøkkelen til gode skoler ligger hos hver enkelt lærer og til institusjonene som. Læreren er nøkkelen. Høyre
ønsker fritt skolevalg, fordi elevene selv skal få velge den skolen de vil gå på. Til tider har snuoperasjonen gått
så langt at. Debatten om skolefrafall: Læreren er nøkkelen. Arne Jørgen Løvland Oppdatert: 22.aug.2015
22:05. Publisert: 22.aug.
2015 22:05. Debatt. Lærere må. Den gode læreren gir liv til klasserommet.
UNICEF jobber med å gi lærere de rette verktøyene de trenger for å engasjere barn - som disse energiske
elevene i Uganda. Kam Obale Okot kom til Norge som FN-flyktning i 2005.
Da hadde læreren fra Sør Sudan levd 16 år i flyktningeleir i Uganda. Nå har den 48-år gamle mannen funnet.
læreren vet om konflikter mellom elever, eller helsestasjonen kan være de som får mistanke om vold i
familien. At kommune og politi vet hvordan. I et tett samspill mellom lærer og elev har læreren fokus på den
enkeltes kroppslige uttrykk, gester, taktile tegn og tale. Og det aller viktigste som er grunnlag for alt det andre:
At elevene opplever at læreren alltid har tro på og følger opp den enkelte elev. FORNEBU (Dagbladet): Da
Venstre-lederen gikk på talerstolen i Quality Hotel Expo på Fornebu , lot hun ikke mange sekundene gå til
spille før hun gikk til.

