
mycket intressant alternativ som jag nap-
pade på. Nu får jag möjlighet att forma en 
skola på det sätt som jag tror är bäst, säger 
Nina Lidfors.

Från början var tanken att ha en jämn 
fördelning mellan svensk- och finskutbil-
dade lärare. Men nu kommer Nina Lid-
fors bara att satsa på lärare utbildade i 
Finland. 

– Lärarutbildningen i Finland lägger 
stor vikt vid ansatsen, hur du tar dig an 
utbildningen. Gallringen till lärarutbild-
ningen är hårdare. Bara en av tio kom-
mer in, vilket gör att man kan satsa på 
de studerande som är mest lämpade för 
läraryrket. Den som rekryteras till Grips-
holmsskolan ska vara behörig, äkta, nyfi-
ken och intresserad av barn.

är det som är så speciellt med pe-
dagoger utbildade i Finland? Enligt Nina 
Lidfors har den finländska utbildningen 
stort fokus på att läraren ska ha ett tydligt 
ledarskap, bra undervisning, uppföljning 
och utvärdering av alla elever samt ett en-
vetet sätt att jobba vidare.

– Det finns dagar när det inte är roligt 
att jobba. De dagarna måste man ändå 
ta sig igenom och det bästa sättet är att 
ha ett finskt sisu-tänkande. Att jämra sig 
leder ingen vart utan skapar bara negativ 
stämning. Att vara ärlig är viktigt och lika 
viktigt är det att ibland bita ihop och job-

ba på. Det lär vi också ut till våra elever, 
säger Nina Lidfors.

Forskaren Pasi Sahlberg beskriver den 
finländska skolan i sin nyutgivna bok 
”Finnish lessons. What can the world 
learn from educational change in Fin-
land?”. Enligt honom har den finländska 
skolan fått gå sin egen väg och haft en 
förhållandevis lugn och harmonisk ut-
veckling trots att Finland är ett typiskt 
kapitalistiskt samhälle. I många andra 
länder, däribland Sverige, har skolan 
tvärtom varit föremål för en rad drastiska 
reformer där den ena lagts ovanpå den 

andra. Enligt Sahlberg finns inga överväl-
digande finska hemligheter. De viktigaste 
aktörerna bakom förbättringen är skol-
ledare, lärare och lärarutbildare.

– I Sverige har man en bild av att den 
finska skolan är toppstyrd. Det är den 
inte, lärarna har stor frihet i sitt jobb. Där-
emot lägger den finländska läraren en 
stor heder i att sköta sitt jobb bra, säger 
Nina Lidfors.

Vi blir avbrutna av en pigg elev som 
kommer fram och frågar om hon kan få 
en kaka men blir vänligt men bestämt av-
visad av Nina Lidfors som anser att det är 
viktigt att visa kärlek men att också sätta 
tydliga gränser.

 varit någon dans på rosor 
att starta upp skolan. Även Nina Lidfors 
”sisu” har kommit till användning och 
hon upplever att det tar tid och energi att 
bygga något nytt. 

– I princip är jag emot friskolor, men 
ur en egoistisk synvinkel ger den trots allt 
en möjlighet till att forma undervisningen 
på det sätt som man tror är det bästa för 
eleverna. Jag tycker inte heller att det är 
moraliskt rätt att bygga en skola med 
ekonomiskt vinstintresse, säger Nina 
Lidfors.

Bland hundra sökande tar skolan in 
44 elever nästa termin. De som redan har 
syskon i skolan har förtur på samma sätt 

som de som bor på orten. Den kommu-
nala skolan som ligger ett stenkast bort 
har 800 elever vilket gjorde att invånarna 
började fråga efter en till skola när de 
ansåg att den kommunala helt enkelt var 
för stor. Gripsholmsskolan kommer att 
inhysa 400 elever när den har vuxit fär-
digt med hela grundskolan under samma 
tak.

 med 
rötter i Sundom, har jobbat på skolan 
sedan i fjol höstas. Hon upplever stora 
skillnader mellan den gymnasieskola i 
Norrtälje där hon jobbade tidigare och 
Gripsholmsskolan. Hon menar att sko-
lans struktur, ledarskap och kontinuitet i 
läroplanen är viktiga.

– I Norrtälje var det många trötta lärare 
som hela tiden var tvungna att byta inrikt-
ning i sin metodik. Det skapade mycket 
pappersjobb och var väldigt stressigt, sä-
ger Jenny Rönnqvist. 

I Sverige kartläggs barnen under en 
längre tid för att se om de behöver special-
undervisning.

– I Finland hjälper man hellre för 
mycket än för lite genom att ge stöd inn-
an det är klart om barnet behöver special-
undervisning, säger Jenny Rönnqvist 
och springer sedan tillbaka till sin vinter-
expedition-lektion i skogen intill.

Staffan Granfors har jobbat på Grips-

holmsskolan sedan 2010 och är klass-
lärare i årskurs ett.

– Det är lätt att flytta till Sverige som 
finlandssvensk. Svenskarna är glada och 
hjälpsamma, säger Staffan Granfors som 
tycker det är viktigt att skapa god atmos-
fär och ett klimat i klassen där alla elever 
känner att de har en chans att lyckas.

 har vuxit 
upp i Edsevö nära Jakobstad. Hon trivs 
i Mariefred, men saknar pulsen från en 
stor stad. Mariefred är ett väldigt lugnt 
samhälle fastän det bara ligger 40 minu-
ters tågfärd från Stockholm. 

Kempe har även gått en specialutbild-
ning i sensmotorisk pedagogik och har 
infört pedagogiken i undervisningen.

– Forskning visar att rörelse effektive-
rar inlärningen och det vi gör här är unikt 
eftersom vi tillämpar metoden i klass-
rummet. Metoden hjälper bland annat 
barn med läs- och skrivsvårigheter, säger 
Linda Kempe.

Nina Lidfors målsättning är att Grips-
holmsskolan ska ha den bästa pedagogi-
ken i landet – genom att kombinera det 
bästa av två världar, finländsk pedagogik 
med svensk kommunikation.

Blandar det bästa av två världar
Gripsholmsskolan ligger vackert belägen 
vid Mälarens strand mitt emot slottet i 
Mariefred. Här kallas fritids för eftis, här 
lär sig barnen vad ”sisu” innebär och här 
går drömsemestern till Finland. Här del-
tar man också i Stafettkarnevalen och 
majoriteten av lärarna är utbildade vid 
Åbo Akademi i Vasa. Rektor Nina Lid-
fors riktigt sprudlar av glädje när hon be-
rättar om den ganska nystartade Grips-
holmsskolan.

– Jag brinner verkligen för att barn ska 
få bra undervisning, säger Nina Lidfors 
som tidigare varit rektor på Vasa öv-
ningsskola.

en friskola med 
finländska influenser. Den senaste ti-
den har det varit mycket diskussioner i 
både finländska och svenska medier om 
den svenska skolan vars resultat blir allt 
sämre i internationella jämförelser. Den 
finländska skolan har däremot klättrat 
i rankningarna och därför har intresset 
ökat för den finländska pedagogiken. 
Entreprenören Ulf Jonström som star-
tade Gripsholmsskolan 2009 ville ha 
tydliga finländska influenser och valde 
därför en rektor från Finland.

– Det var ett medvetet val jag gjorde 
när jag tackade ja till rektorstjänsten 
här i Mariefred. Jag hade i praktiken tre 
jobb att välja mellan men det här var ett 
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