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Kunskapsbaserad beredning av grunderna 

- Sammanställning av erfarenhets- och sakkunnigkompetens

- 5 interaktiva evenemang tillsammans med forskare, representanter för olika 

organisationer och yrkesverksamma från kommunerna

- Diskussioner inom Utbildningsstyrelsens utvecklingsnätverk

- Forskningssammanställning om aktuell forskning (av Helsingfors och Tammerfors 

universitet)

- Grunderna har färdigställts utifrån responsen från utlåtandena (som lämnades in 

av 35 instanser)  

- Utbildningsstyrelsens team för småbarnspedagogik har ansvarat för att utarbeta 

texterna till grunderna i samarbete med andra sakkunniga från UBS
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Grunderna för läroplanen för försöket med 

tvåårig förskoleundervisning

• Publiceras under vecka 6 på Utbildningsstyrelsens webbplats oph.fi (på finska och svenska) 

och skickas även till försökets kontaktpersoner.

• Grunderna publiceras också i eGrunder. 

• Den egna lokala läroplanen för försöket ska vara godkänd senast 1.8.2021.

• I grunderna ges närmare anvisningar för arbetet med den lokala läroplanen 

(i slutet av varje kapitel). Samma instruktioner finns också i eGrunder.

• Man kan använda texten från grunderna och det finns också utrymme för egna mål!

• Trestegsstödet och elevvården följer det som föreskrivs i Grunderna för 

förskoleundervisningens läroplan (2014), med beaktande också av 5-åringarna. 

• Utbildningsstyrelsen rekommenderar att man använder eGrunder för att utarbeta 

och publicera den egna läroplanen.

• Samarbete med andra försökskommuner kan underlätta arbetet med den lokala läroplanen.
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Fokusområden i grunderna för försöket

- I grunderna fastställs inga mål för barnen, utan målen gäller barnens undervisning, fostran och omsorg.

- I grunderna betonas lek och undersökande arbetssätt som utgår från barnet.

- Ytterligare om grunderna: 

- Betonar i högre grad än tidigare mångsidig kompetens som anknyter till en hållbar livsstil, ska 

genomföras utgående från barnen.

- Betonar i något högre grad än tidigare mål för undervisningen som anknyter till utvecklingen av 

multilitteracitet och matematiskt kunnande.

- I grunderna beskrivs och fastställs mål för den pedagogiska dokumentationen. 

- Uppmuntrar till att barn i olika åldrar samverkar och arbetar tillsammans.

- Betonar betydelsen av en enhetlig dag för barnet.

- I grunderna påminner man om att trestegsstödet och elevvården också omfattar 5-åringarna.

- Grunderna skapar en god grund för en enhetlig lärstig och utmanar kommunerna till samarbete kring 

småbarnspedagogik, förskoleundervisning och nybörjarundervisning.
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Stöd för implementeringen av grunderna för försöket
- Allmän information och kommunikation kring försöket som riktar sig till försökskommunerna 

och verksamhetsställena planeras i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet.

- I samarbete med undervisnings- och kulturministeriet ordnas på våren 2021 webbinarier för 

försökskommunerna där man informerar om försöket och arbetet med den lokala läroplanen.

- Samarbete och övrigt stöd för det pedagogiska genomförandet åren 2021–2024 planeras 

tillsammans med försökskommunerna.

- Utvecklingen av stödet för implementeringen av grunderna anknyter till Utbildningsstyrelsens 

effektmål och därtill hörande verksamhet 2021 (effektåtgärd 2.2.1).

- Välkommen 18.2 klockan 12-14 till ett webbinarium där vi går igenom grunderna och det 

lokala läroplansarbetet samt planerar det fortsatta samarbetet!

- På svenska ordnas träffar om försöket med tvåårig förskoleundervisning där man får 

information, kan ställa frågor, diskutera och hitta lösningar tillsammans. Inbjudan skickas till 

de tvåspråkiga försökskommunernas kontaktperson. Tidpunkterna är följande: 11.2, 16.2, 

9.3 och 11.3. Klockslaget för samtliga träffar är 12–13. Varje träff behandlar inte ett nytt

tema utan man kan välja bland tidpunkterna och komma med då det passar en själv. 

Mera information av Charlotta Rehn charlotta.rehn@oph.fi
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