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Utbildningsstyrelsen i ett 
nötskal

• Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet
och internationellt samarbete CIMO slogs samman 1.1.2017. 
Namnet på det nya ämbetsverket är Utbildningsstyrelsen.

• Utbildningsstyrelsens kärnuppdrag är att utveckla
utbildningen, småbarnspedagogiken och det livslånga
lärandet och att främja internationalisering. 

• 370 anställda
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Vår vision

• alla kan nå sin fulla potential

Vår mission

• lärandet som passion!

Vår verksamhetskultur

• genom öppenhet skapar vi förtroende

• tillsammans hittar vi lösningar

• elevens bästa styr vår verksamhet och våra
innovationer

• vi lever som vi lär
4
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Konsekvent, långsiktig och smidig utveckling
- Missionen följer som en röd tråd i Utbildningsstyrelsens verksamhet, som inriktas
mot följande teman:  

Lärandets digitala ekosystem Helhetsbaserat lärande

Effektiva styrverktyg
Kund- och informationstjänster av 

hög kvalitet

Alla kan nå sin fulla potential

Utbildnings-
styrelsen
2.0 teman



Strategisk målsättning SV

Utveckling
av 

utbildning
sproffs

och
forskning i 
praktiken

Skolutveck
ling och

ledarskap

Ny 
pedagogik

, 
lärmiljöer
välmåend

e och
digitaliseri

ng

Språk och
kultur

Arbetsliv
och

utbildning



11/09/2017 Opetushallitus 7



Inblick i aktuella frågor



Ny lag om yrkesutbildning
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Lag om yrkesutbildning

Lag om grundläggande 
yrkesutbildning

Lag om yrkesinriktad 
vuxenutbildning

• Personlig utvecklingsplan för kunnande ersätter personlig studieplan/personlig tillämpning. 
• Utbildningsavtal ersätter inlärning i arbetet.
• Anordnartillstånden – från utbildningsområden till examina
• Gemensamma examensdelarna – minskar från fyra till tre och gäller också vuxna
• Antagningen – kontinuerlig ansökan i kombination med gemensam ansökan
• Ett gemensamt sätt att visa kunnande – yrkesprov (fi. näyttö) ersätter yrkesprov och 

examenstillfällen.
• Arbetslivskommissioner ersätter examenskommissioner.
• Den examensinriktade arbetskraftsutbildningen ingår i lagen.



Gymnasiereformen

• En reform av gymnasielagen och gymnasieverksamheten.

• Målet med gymnasiereformen är att öka gymnasieutbildningens attraktionskraft som en 
allmänbildande utbildningsform som ger beredskap och behörighet för fortsatta studier, att 
stärka utbildningens kvalitet och inlärningsresultat samt att göra övergången till högskolestudier 
smidigare.

• Gymnasiereformen genomförs som ett samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet 
och Utbildningsstyrelsen.
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Småbarnspedagogiken

• Historiskt : Grunderna för planen för småbarnspedagogik en norm från och med
i år, en del av barnets hela lärstig

• De lokala planerna har tagits i bruk 1.8. 2017 

• Fortbildningar, konfrenser, stödmaterial, småbarnspedgogisk dag i hela landet 
firades 5.9. 2017
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Reformen av läroplaner går vidare

• Grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna 2017

• Grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen (allmän
samt fördjupad lärokurs) 2017
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ÅTGÄRD 3 (10 mn €)ÅTGÄRD 2 (21 mn €)ÅTGÄRD 1 (90 mn €)

SPECIALUNDERSTÖD för genomförandet av spetsprojektet:

Regeringens spetsprojekt 1: Kompetens och utbildning
Nya lärmiljöer och digitala material för grundskolan

Lärarutbildnings-
forumet

Utvecklingsprogrammet för 
lärarutbildningen

Grundskole-
forumet

Den nya grundskolan –
visionsarbete, teser och

rekommendationer

Arbetsgrupper:
Den parlamentariska gruppen
Verksamhetsgruppen
Forskar- och sakkunniggruppen

Språkförsök

Tidigarelägga
språkundervisningen och

göra språkvalen
mångsidigare

Skolan i rörelse

Aktivare och trivsammare
skoldag

LEDNINGSGRUPPEN styr beredningen av spetsprojektet

 Genomförandet av 
utvecklingsprogrammet för 
lärarutbildningen

 Pilotprojekt inom utveckling av 
lärarnas yrkeskompetens

 Tutorlärarnas utbildning och
verksamhet

 Försöks- utvecklings- och
innovationsverksamhet

 Tidigareläggande av 
språkundervisningen

 Personalutbildning som stöder
genomförandet av försök med
med språk

 Utvecklingsunderstöd för 
programmet Skolan i rörelse
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TOPPKOMPETENS 2: 

Skolutveckling och 
ledarskap

Språkpedagogik och 
språklig mångfald

Ny pedagogik och 
digitalisering

Vi utvecklar 
undervisningen i 

finska

Språklig kompetens 
i småbarns-

pedagogiken



Om lärande, bildning och digital bildning..

”Dannelse betegner den proces gennem hvilken en person 
under inflydelse af ydre, ihovedagen paedagogiske, sociale og
kulturelle påvirkninger antager en bestemt beskaffenhed”.

(1975)

Ur artikeln: Digital dannelse saetter fokus på skolens formål, in Folkeskolen.dk 23 
jan 2017
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TACK!!


