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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
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Varför förnyar vi Utbildningsstyrelsen?

Våra egna förväntningar

Vår vision: Alla kan nå sin fulla potential

Vår mission: Lärandet som passion! 

Vår verksamhetskultur: genom öppenhet skapar vi förtroende -

tillsammans skapar vi lösningar - elevens bästa styr vår verksamhet 

och våra innovationer - vi lever som vi lär 

Vi vill skapa synliga effekter inom det livslånga lärandet, 

utbildningssystemet och samhället.  

Kundernas förväntningar 

Ett synligt arbete för att främja samhälleliga mål, ett bättre definierat utbud 

av tjänster, mera kommunikation, utveckling genom samarbete och 

partnerskap.

Undervisnings- och kulturministeriets förväntningar

Det nya ämbetsverk som bildades 1.1.2017 inom UKM:s 

förvaltningsområde ska kunna svara på de nya behoven.

En utmanande omvärld 

Det ökade ömsesidiga beroendet och förändringarna i arbetsfördelningen och 

arbetets innehåll på internationellt plan, digitaliseringen och teknikens snabba 

utveckling generellt, den åldrande befolkningen, klimatförändringen och 

migrationen har gjort omvärlden oförutsägbar och förändringsbenägen. 
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Stärkande av ett systematiskt och holistiskt
tänkande
• Läroämnen

• Individuell utveckling

• Skolbaserat lärande

• Fysiskt, socialt, etiskt och psykiskt 
välbefinnande separat

• Lärarna utvecklas individuellt i yrket 

• Producentbaserade tjänster

• Nationell identitet

• Kompetenser, färdigheter

• Utveckling av gemenskapens kapacitet

• Livslångt lärande och mobilt lärande

• Holistisk människosyn

• Skolan som en lärande gemenskap

• Tjänster för barn och unga

• Global medvetenhet
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Tidigareläggning av A1-språket

• Gäller A1, främmande språk och A1, andra inhemska språket

• Förordningsändringarna träder i kraft den 1 januari 2020. 

• Ändringen gäller alltså alla förstaklassister som börjar skolan 2019.

• Undervisningen i A1-språk inleds stegvis så att undervisningen i årskurs 1 inleds under 
vårterminen 2020 och utvidgas till nästa årsklass under läsåret 2020-2021. 

• Antalet årsveckotimmar i A1-språket ökas med 2 årsveckotimmar i undervisningen som är
gemensam för alla (totalt 18 årsveckotimmar i A1-språket i grundläggande utbildning)  

• Utbildningsanordnaren beslutar om hur årsveckotimmarna fördelas i årskurserna 1-2. 
Undervisningen bör ändå inledas senast under vårterminen i årskurs 1 med minst 0,5 
årsveckotimmar. 
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Tidtabell för läroplansprocessen

• Utbildningsstyrelsen bereder under 2018-2019 beskrivningar i läroplanen för den grundläggande 
utbildningen om A1-språkets uppgift, mål och centrala innehållsområden för målen under 
årskurserna 1 och 2. 

• Ändringarna i läroplanen träder i kraft senast den 1 maj 2019 så att de nya 
utbildningsanordnarnas läroplaner kan tas i bruk, inklusive A1-språket, från och med den 1 
januari 2020.
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Utbildningsstyrelsen utarbetar mer detaljerade 
kriterier för slutbedömningen

• Utbildningsstyrelsen fastställer mer exakta och nationellt bindande kriterier för 
slutbedömningen före våren 2020 då avgångsbetygen för första gången ges enligt de nya 
läroplanerna för den grundläggande utbildningen. Samtidigt tar man ställning till huruvida mer 
exakta bedömningskriterier borde utarbetas också för årskurs två och sex.

• Utbildningsstyrelsen samlar in respons och utvecklingsidéer om likvärdigheten i bedömningen 
inom den grundläggande utbildningen i en tankesmedja på webben. 

• Man kan delta med synpunkter och åsikter om bedömningen fram till 14.9.2018

Tankesmedjan för professionella inom utbildningen och vårdnadshavare:

- www.oph.fi/bedomningskriterier 

Tankesmedjan för elever:

- www.oph.fi/bedomningskriterier/elever 
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Programmet
Framtiden för den jämlika grundskolan

• Grundskoleforumet, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, 
har ställt upp gemensamma mål och åtgärder för en jämställd grundskola.

• Riktlinjerna utgår ifrån elevens, lärarens, utbildningsanordnarens, uppväxtgemenskapens samt 
det nationella planets perspektiv.

• Genom Grundskoleforumets mål och åtgärder främjar man lärande, stärker barns och ungas 
välfärd och stöder verkställandet av läroplanen. 

• Grundskoleforumet överräckte sina riktlinjer till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen 
den 16 februari 2018. Grundskoleforumet är en del av spetsprojektet för grundskolereformen 
och programmet Den nya grundskolan.
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Åtgärder och mål

förutsätter att alla aktörer arbetar långsiktigt och 
i samma riktning samt en gemensam 
verksamhetskultur.

• Skolans vardag och nationella beslut måste 
mötas bättre än tidigare.

• Lärande av hög kvalitet och elevernas 
välbefinnande är varandras förutsättningar.

• Skolan klarar inte sin uppgift utan stöd från
omgivningen.
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har utarbetat riktlinjer som förenar nationella 
synpunkter med utbildningsanordnarens, lärarens, 
elevens och uppväxtmiljöns perspektiv.

• Alla som deltagit i arbetet har förbundit sig till 
de gemensamma målen.

• Aktörerna beslutar själva om genomförande-
sätten, prioritetsordningen, ansvaren och
tidsplanerna.

• Riktlinjerna stöder genomförandet av 
grunderna för läroplanen, främjar lärandet och 
stärker välbefinnandet.

VÄRLDENS BÄSTA OCH MEST JÄMLIKA GRUNDSKOLA GRUNDSKOLEFORUMET



Kampanjen Den bästa skolan

• Kampanjen #denbästaskolan uppmuntrar till att  dela med sig av små och stora idéer och 
insatser, som bidrar till att skapa världens bästa jämlika grundskola. 

• På denbastaskolan.fi kan var och en dela med sig av en idé eller insats samt få inspiration av 
andra. På sociala medier sprids idéerna med hashtaggen #denbästaskolan.

• Kampanjen #denbästaskolan har startats av Grundskoleforumet. 

• Under hösten ordnar Grundskoleforumet workshoppar, där man med gemensamma krafter 
funderar på metoder och åtgärder för att vi ska kunna nå vårt gemensamma mål om världens 
bästa jämlika grundskola. Alla nivåer och aktörer inom den grundläggande utbildningen är 
inbjudna: barnens och ungdomarnas uppväxtgemenskap , skolor och elever, 
utbildningsanordnare och aktörer på den nationella nivån. Workshoppar hålls på olika håll i 
Finland.
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Världens största föräldrakväll

• Världens största föräldrakväll genomförs igen 12.11.2018 kl. 18.00-19.30. Evenemanget ordnas 
vid samma tidpunkt i alla skolor i Finland. 

• Programmet för kvällen samt material finns på http://maailmansuurinvanhempainilta.fi/se/ . 

• Skolorna som deltar kommer att få ett färdigt material som kan användas för evenemanget. 
Materialet innehåller idéer, videomaterial, instruktioner och tips för kvällens program. 
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Statsunderstöd hösten 2018 

• Tutorverksamheten (utvidgas till gymnasiet)

• Likvärdigheten i utbildningen (grundläggande utbildning) 

• Den jämlika grundskolan/ Grundskoleforumet

• Utveckling av flexibel grundläggande utbildning
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Resultat av uppföljning av lokala läroplaner 
2016 samt åtgärdsprogrammet för fortsatt 
implementering av grunderna för läroplanen



Uppföljning av läroplansreformen

2015

• medlemmar i arbetsgrupperna för läroplansreformen utvärderade processen

2016

• Utbildningsanordnare och Utbildningstyrelsens sakkunniga utvärderade reformen

➢ Utbildningsanordnarna besvarade frågor som gällde mål för och bakgrund till reformen, 
beredningsprocessen, innehållet i grunderna för läroplanen, det lokala läroplansarbetet, en 
sammangfattande bedömning av läroplansreformen och synpunkter inför framtiden.

2017

• Utbildningsstyrelsen granskade lokala läroplaner för förskoleundervisningen och den 
grundläggande utbildningen 

➢ genomfördes som Utbildningsstyrelsens självvärdering av hur riktlinjerna och revideringen 
beskrivits och tolkats i lokala läroplaner 

➢ läroplaner i ett slumpmässigt urval kommuner granskades (70 utbildningsanordnare)
➢ resultaten presenteras i Utbildningsstyrelsens Fakta Express under hösten 2018

16Utbildningsstyrelsen



Resultat: de allmänna delarna

• Beskrivningarna av den mångsidiga kompetensen, verksamhetskulturen och genomförandet av 
samarbete till stor del i enlighet med grunderna;

➢ den lokala särprägeln mest synlig i dessa delar.

• De mångvetenskapliga lärområdena beskrivs i huvudsak i skolornas läsårsplaner;

➢ Innehållet i de mångvetenskapliga lärområdena beskrivsi regel inte i den gemensamma
kommunala läroplanen

• Timfördelningen i enlighet med förordningen i 97 % av läroplanerna
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Resultat: de allmänna delarna, forts.

• De största bristerna i de lokala läroplanerna gäller beskrivningarna av 

• stödet för lärande och skolgång; 

- oklarheter bl.a. i konkreta förfaringssätt vid planering och ordnande av stöd, beslutsfattande, 
samarbete, uppgifts- och ansvarsfördelning,

• elevvården; 

- uppgörandet av elevvården i sektorövergripande samarbete; förfaringssätt i anslutning till
gemensamt inriktad respektive individuellt inriktad elevvård (t.ex. elevvårdsgruppens
sammansättning och uppdrag respektive den enskilt tillsatta expertgruppens sammansättning),

• bedömningen.

• Också beskrivningen av valfriheten i den grundläggande utbildningen avviker från
grunderna
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Brister i beskrivningar om bedömningen

- arbetet bedöms separat,
- den mångsidiga kompetensen bedöms separat,
- en del av principerna för bedömningen definieras i den skolvisa läsårsplanen (t.ex. 

terminsbetyg, principerna i anslutning till uppflyttande och kvarstannande och
genomförande av villkor),

- Principerna för den formativa och den summativa bedömningen blandas ihop,
- kriterier för uppförande ingår i många lokala läroplaner,
- endast en del läroämnen bedöms i de lägre årskurserna,
- i en del läroplaner ingår elevens självbedömning i läsårsbetyget.

• I regel tas sifferbedömning i bruk i åk 4 eller 5 (87 %)
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Läroämnena i de lokala läroplanerna

• Målen och innehållet är fördelade per årskurs i 70 % av läroplanerna. 

• Beskrivningen av läroämnena är av olika karaktär även inom samma läroplan.

• Den mångsidiga kompetensen syns i läroplanerna närmast i tabeller och i de 
koder som används i grunderna

• Samarbetet över läroämnesgränserna och de mångvetenskapliga lärområden
nämns endast i någon mån.
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Plock ur åtgärdsprogrammet för fortsatt 
implementering 

• Statsunderstödet för personalfortbildning

• ledarskap, modersmål och litteratur, matematik, bedömning

• Tillsättande av regionala Fyren-koordinatorer

Bedömning

• Förtydligande av bedömningen av valfria konst- och färdighetsämnen (våren 2018)

• Utarbetande av kunskapskrav (kriterier) för fler än vitsordet 8 (läsåret 2018 – 2019)

Stöd för lärande och skolgång samt elevvård

• Utökat samarbete med Valteri-skolorna när det gäller stödet för lärande och skolgång (hösten 2018)

• Arbetet inom nätverket VIP (våren 2018)

• Uppdaterad handbok för säkerhet och trygghet (på Edu.fi-sidorna; hösten 2018)

• Handbok för elevvårdsgrupperna (i samarebet med THL; hösten 2018)

• Produktion av stödmaterial
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Koordinatorverksamheten 
inom Majakka/Fyren



Förändringar inom nätverket Fyren

• Koordinatorverksamheten

• Plattformen Orchidea är inte längre i bruk

• Målen för Fyren-nätverket framöver?

➢ Stöd för implementeringen av grunderna för läroplanen

➢ Främja målen inom den jämlika grundskolan

➢ De ursprungliga utvecklingsområdena inom Fyren; elevens lärande, personalens kompetens, 
elevernas och personalens välbefinnande och ledarskapet

Utgångspunkten är behovet av utvecklingen av den grundläggande utbildningen i den egna regionen.
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Regionala koordinatorer - uppdraget

• Uppgiften för de regionala koordinatorerna är att tillsammans med Utbildningsstyrelsen 
koordinera verksamheten inom nätverket Fyren i den egna regionen. 

• Koordinatorerna håller kontakten till Fyren-skolorna inom sin region.
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Kommunerna i nätverket Fyren

Utbildningsstyrelsen 26

Espoo:
- Esbo
- Helsingfors
- Grankulla
- Kerava 
- Kyrkslätt
- Lahti
- Tuusula
- Vanda
- Borgå
- Raseborg

Lappeenranta:
- Imatra
- Kouvola
- Lappeenranta
- Ruokolahti

Joensuu/Kuopio
- Joensuu
- Kontiolahti
- Kuopio
- Liperi
- Mikkeli
- Savonlinna
- Varkaus

Oulu:
- Rovaniemi
- Sodankylä
- Kajaani 
- Oulainen
- Oulu

Jyväskylä:
- Jyväskylä

Kokkola:
- Kannus
- Karleby
- Korsholm
- Korsnäs
- Larsmo
- Malax
- Närpes
- Pedersöre
- Seinäjoki
- Vasa 
- Vörå
- Nivala

Raisio/Salo:
- Kaarina
- Lieto
- Pori
- Raisio
- Salo
- Åbo

Tampere:
- Hattula
- Hämeenlinna
- Janakkala
- Tammela
- Akaa
- Hämeenkyrö
- Tampere



Koordinatorerna:

• Espoo: Riina Plosila (Esbo), Espoon opetustoimi

• Jyväskylä: Päivi Liimatainen, (Jyväskylä) Puistokadun päiväkotikoulu

• Kokkola: Johanna Elo (Kokkola), Kokkolan kaupunki / Torkinmäen koulu

• Lappeenranta: Katri Kurronen (Lappeenranta), Pontuksen päiväkotikoulu

• Oulu: Harri Kauppinen (Oulu), Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

Tuula Herranen (Oulu), Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

• Raisio: Heli Kivelä, (Raisio), Tahvion ja Tikanmaan koulut

• Salo Inkeri Lahti, (Salo), Lasten ja nuorten palvelujen hallinto /opetuspäällikkö

• Tampere: Simo Turtiainen (Tampere), Tampereen kaupunki
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Fyren-koordinatorernas reflektioner:

➢ Respons från fältet: många presentationer av egna försök och innovationer; nu borde man
fokusera på att skolorna skulle få tillgodogöra sig något nytt – rektorerna och personalen vill
att Fyren-verksamheten ger innehåll för utvecklingsarbete. 

➢ Nätverket Fyren behövs – finns en bokad tid i veckoschemat för planering av utvecklings-
verksamheten.

• Målsättningen inom Fyren är att skapa nätverk mellan kommunerna

• Evidensbaserat arbete; 

- utnyttja forskningsgruppen inom Grundskoleforumet?

- koppla utvecklingsverksamhet i Fyren till universitetens forskning – vad intresserar?

• Samarbete med andra nätverk (t.ex. Tindra)
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Regionala seminarier läsåret 2018 - 2019

Regionala samlingar hösten 2019

• Jyväskylä 20.11.
• Villmanstrand 21.11.
• Esbo 19.11.
• Uleåborg 23.11.
• Karleby 28.11.
• Raisio 29.11.

Regionala temasamlingar våren 2019

• Uleåborg 5.2
• Helsingfors 21.3
• Tammerfors/Jyväskylä 3.4
• Kuopio 25.4

Skolorna beslutar i vilket seminarium de deltar; 
teman:
• bedömning + alternativt tema

Inför seminarierna genomförs en Webropol-
enkät med förfrågan om teman som önskas.
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Korta rapporter från
Fyren-gruppernas utvecklingsarbete
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Fokusområden inom Fyren för fortsatt 
implementering av läroplanen och programmet 
”Framtiden för den jämlika grundskolan”

utbildningsanordnarens perspektiv
skolans och elevens perspektiv
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