
DEN FINLÄNDSKA SKOLAN, läroplaner och 
digitalisering 

25.4. 2019

Direktör Gun Oker-Blom 
undervisningsrådet Maj-Len Engelholm 
Utbildningsstyrelsen



2

The Best Basic Education 
in the World

WEF, The Global Competitiveness Report 
2016-17

Top-Ranking Country in PISA
OECD PISA

Second best performing 
Higher Education graduates

OECD Education at Glance 2016

World’s Best in Press 
Freedom

Press Freedom Index 2016

Greatest amount of Human 
Capital

WEF, The Human Capital Report 2016

The Safest State
WEF, Travel and Tourism Competitiveness Report 

2015

World’s Least Failed State
Fund for Peace Failed States Index, 2016

World’s Second Least Corrupt
Country

Corruption Perceptions Index, 2014

World’s Second Best Place to 
Be a Mother

Save the Children’s annual State of the World’s
Mothers report 2015

Third Best in Innovation
WEF, The Global Competitiveness Report 2016-17

World’s Third Best in Gender
Equality

WEF, Global Gender Gap Report 2015

The Best Public 
Administration

Lagatum Institute, The Lagatum Prosperity Index 
2016
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En värld i snabb förändring

”Det uppskattas att 65 % av 
de barn som nu börjar
skolan kommer att arbeta i 
yrken som inte finns idag.”
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FÖRVALTNING AV GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING I FINLAND

Republikens president

REGERINGEN

Riksdagen

Undervisnings- och

kulturministeriet

Kommuner och samkommuner
(skolor och andra utbildningsinistitutioner)

Privata utbildningsanordnare
(skolor och andra utbildningsinstitutioner)

Statligt ägda utbildningsinstitutioner

Nationella centret för

utbildnings-

utvädering

Utbildningsstyrelsen

Studentexamens-

nämnden

Regionalförvaltnings-

verken

Andra ministerier
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Lagen och förordningen om grundläggande

utbildning

Riksomfattande mål för utbildning och 

timfördelning i den grundläggande utbildningen

Lärarutbildning(

universitet, UBS, 

kommuner)

Lokal läroplan 

(kommuner, 

skolor)

Undervisnings

material

(förlag, UBS)

STYRSYSTEMET I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Grunderna för läroplanen 2014 (UBS)

Undervisning och lärande
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Utbildningssystemet i Finland

Universitet

Licentiat- och
doktorsexamen

Högre högskoleexamen Högre yrkeshögskoleexamen

Yrkeshögskolor
Arbetserfarenhet

Studentexamen
Gymnasier

Yrkesinriktad grundexamen
Yrkesläroanstalter

Grundläggande utbildning
9 år

Förskoleundervisning

Arbetserfarenhet

6-åringar

0-6-åringar

7-15-åringar

Påbyggnadsundervisning
Årskurs 10 Yrkesexamen

Specialyrkesexamen

Arbetserfarenhet

Småbarnspedagogik

Lägre högskoleexamen Yrkeshögskoleexamen
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STRATEGIER OCH PLANERFORSKNING

PERSONALEN

UTVECKLING
LEDARSKAP

KVALITETSARBETE

LÄROPLANEN UTVÄRDERING

• Regeringsprogrammet

• Lokala strategier

• Utbildningsanordnarens lokala

utvecklingsplan

• Skolans arbets- och utvecklingsplan

• Grunderna för läroplanen

• De lokala läroplanerna

• Pedagogiken

• Verksamhetskulturen

• Lärmiljöerna
Verktyg

• Kvalitetskriterier för den 

grundläggande utbildningen

• Kvalitetsmodeller

• Lokala dokument

• Nationell nivå

• Regional nivå

• Skolnivå

• Nätverk

• Nationella och lokala projekt

• Kontinuerlig utveckling av

lärandet

• Lärarutbildning

• Fortbildning

• Nationell utvärdering / Karvi

• Utbildningsanordnarens

självvärdering

• Elevbedömning

• Universiteten

• Finlands Akademi

• Karvi

• Övrig forskning
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Utbildningssystemet i Finland 
– karakteristiska drag
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Utspridd TillitUtbildning prioriteras

Lokala beslut SamarbeteCentral styrning

Offentlig finansiering Avgiftsfri utbildningUtveckling

Den grundläggande utbildningen inleds vid 7 års ålder
Icke-selektiv Flexibla grupper

Fokus på att stödja eleven
Fokus på lärande – inte tester

Lågt antal undervisningstimmar per år
Lärarna är välutbildade Läraryrket är attraktivt

Ingen rangordning
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Självutvärdering

Bevis på kunnande
Kompetensbaserat

Systematisk och tematisk
utvärdering

Nationella utvärderingar av
inlärningsresultat

Internationella
utvärderingar

Utbildningsanordnarna har
huvudansvaret för undervisningens

kvalitet
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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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En enhetlig lärstig

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning

Grundläggande
utbildning

Smidiga
övergångar

Smidiga
övergångar

Smidiga
övergångar

Smidiga
övergångar

Grunder och lokala planer gjorda i samarbete
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LÄROÄMNE

LÄROÄMNE

Ett samhälle i förändring
Mångsidig kompetens

Kunskaps- och färdighetsområden

Helhetsskapande 
pedagogisk verksamhet

Helhetsskapande 
undervisning

Barnens intressen och behov

Undervisning enligt 
läroämne

Lärområden Gemensamma mål
FÖRSKOLEUNDERVISNING

S M Å B A R N S P E D A G O G I K                                GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING  

BARNETS VÄXANDE OCH LÄRANDE (LÄRSTIG)

UTVECKLING – FOSTRAN –LÄRANDE - VÄLBEFINNANDE

MÅNGVETENSKAPLIGA 
LÄROMRÅDEN

LÄROÄMNEN

Barnens intressen och behov
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Reformen av grunderna för 
läroplanen för den grundläggande
utbildningen 2014 



Grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen 2014

Inledning av reformarbetet

 Utvärdering av läroplansreformen 2004

 Nulägesbeskivning

 Framtidscenarier

 Hörande av utbildningsanordnare, sakkunniga, samarbetsparters och olika statliga
myndigheter.
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15Utbildningsstyrelsen

 globaliseringens inverkan 

 utmaningarna för en hållbar framtid 

 klimatförändring, utarmning av den biologiska mångfalden, 
global befolkningsökning och fattigdom 

 globalisering och dess konsekvenser 

 teknisk utveckling 

 informationsmängd och informationens karaktär 

 komplexa samhällsföreteelser 

 förändringar i barns uppväxtmiljö 



Statsrådets förordning 422/2012

16

Mål:

2 § Utveckling till humana människor och samhällsmedlemmar 

3 § Behövliga kunskaper och färdigheter 

4 § Främjande av bildning, jämlikhet och livslångt lärande 

• Stärka kontinuiteten i den grundläggande utbildningen 

• Stärka samarbetet mellan läroämnena och kompetenser som överskrider 
läroämnesgränserna 

• Fostra till ett demokratiskt samhälle (samhällsfostran, värdefostran) 

• Stärka miljöfostran

• Främja jämlikhet i utbildningen 

En mera delaktig, rörlig, kreativ och språkligt rik skola 

Utbildningsstyrelsen
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Förändringarna i verksamhetsmiljön och kompetensen ger anledning att granska 
innehåll i undervisningen, pedagogiken och skolornas arbetsmetoder;

Kärnfrågan i revideringen

Vad?            Hur? 

• Riktlinjer för utvecklande av verksamhetskulturen preciseras. 

• Synen på lärande beaktar de nyaste forskningsrönen. 

• Målen stärks och beskrivs i form av mångsidiga kompetenser. 



Fyra viktiga nycklar i läroplansreformen:

Elevrollen förändras

 samverkan, delaktighet

 undersökande och kreativt arbetssätt

Undervisningen förändras

 synen på lärande

 samarbete och helhetsskapande undervisning

Världen förändras

 miljö, globalisering, ekonomi, 

 arbetsliv, teknologi, 

 mångfacetterat samhälle

Synen på bildning och kunnande förändras

 mångsidig kompetens, etik, hållbarhet

 lärandestrategier, informations-behandling och 
växelverkan

Skolan som 
lärmiljö

Utbildningsstyrelsen 18
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Innehållet i grunderna för läroplanen 2014
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Riktlinjer för utvecklingen av verksamhetskulturen

Utbildningsstyrelsen 21

En lärande
organisation

Ansvar för miljön
och en hållbar

framtid
Lokala

kompletterande
aspekter

Kommunika-
tion och

mångsidiga
arbetssätt

Välbefinnande

och en trygg
vardag

Delaktighet och
demokrati

Kulturell mångfald
och

språkmedveten-
het
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Exempel på mål i matematik åk 7 – 9

23

Mål för undervisningen Innehåll som 

anknyter till målen

Kompetens som målet 

anknyter till

Betydelse, värderingar och attityder

M1 stärka elevens motivation, positiva självbild och 

självförtroende som elev i matematik

I1 – I6 K1, K3, K5

M2 uppmuntra eleven att ta ansvar för sitt matematiklärande 

både i självständigt arbete och i grupparbete

I1 – I6 K3, K7

Arbetsfärdigheter

M3 handleda eleven att upptäcka och förstå samband mellan 

det som hen lär sig

I1 – I6 K1, K4

M4 uppmuntra eleven att få rutin i att uttrycka sig exakt och 

matematiskt både muntligt och i skrift

I1 – I6 K1, K2, K4, K5

M5 stödja eleven då hen löser uppgifter som kräver logiskt 

och kreativt tänkande och utvecklar de färdigheter som 

behövs för detta

I1 – I6 K1, K3, K4, K5, K6

M6 handleda eleven att utvärdera och utveckla sina 

matematiska lösningar och att kritiskt granska resultatets 

rimlighet

I1 – I6 K1, K3, K4, K6

M7 uppmuntra eleven att tillämpa matematik också i övriga 

läroämnen och det omgivande samhället

K1-K7

Begreppsliga och ämnesspecifika mål 

M10 handleda eleven att stärka sin slutlednings- och I1, I2 K1, K3, K4

Utbildningsstyrelsen



Målen i läroämnena ska definieras årskursvis

7 – 9 

9

8

7

24

Målen och det centrala
innehållet är definierade
för årskurshelheter i 
grunderna för läroplanen. 

I den lokala läropanen ska målen
och det centrala innehållet
definieras för varje enskild årskurs. 

1-2 

6

5

3

4

2

1

3-6 
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Mångsidig kompetens och kunskapskrav för 
slutbedömningen

Utbildningsstyrelsen

M10 handleda eleven att stärka sin 

slutlednings- och 

huvudräkningsförmåga samt 

uppmuntra eleven att använda sin 

räknefärdighet i olika sammanhang

I1, I2 Slutledningsförmåga och 

räknefärdighet

Eleven använder aktivt sin 

slutlednings- och 

huvudräkningsförmåga i olika 

situationer.

M11 handleda eleven att utveckla 

förmågan att utföra grundläggande 

räkneoperationer med rationella tal

I2 Grundläggande 

räkneoperationer med 

rationella tal

Eleven kan obehindrat utföra 

grundläggande 

räkneoperationer med 

rationella tal.

K1, K4

K1, K3, K4

25

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen 

i läroämnet

Kunskapskrav för goda 

kunskaper/vitsordet åtta



Mångvetenskapliga lärområden

• Helhetsskapande undervisning är en viktig del av den verksamhetskultur som stödjer 
pedagogisk enhetlighet i den grundläggande utbildningen. 

• Helhetsskapande undervisning förutsätter ett pedagogiskt grepp, som rör både undervisningens 
innehåll och arbetsmetoder, där man inom undervisningen i varje läroämne och i synnerhet 
över läroämnesgränserna studerar olika teman eller företeelser i den verkliga världen som 
helheter. 

Utbildningsanordnaren se till att elevernas studier innehåller 

minst ett mångvetenskapligt lärområde per läsår. 

 De mångvetenskapliga lärområdena ska främja den grundläggande utbildningens mål och i 
synnerhet utvecklingen av mångsidig kompetens. 

26Utbildningsstyrelsen
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Utbildningsstyrelsen utarbetar mer detaljerade 
kriterier för slutbedömningen

• Nationella kunskapskrav är fastställda för vitsordet 8 (eller det verbala omdömet god) för 
bedömningen i läsårsbetyget i årskurs 6 och vid slutbedömningen.

• Utbildningsstyrelsen informerade i juni 2018 att man fastställer mer exakta och nationellt 
bindande kriterier inför slutbedömningen våren 2020 då avgångsbetygen för första gången ges 
enligt de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. 

 Kunskapskrav utarbetas även för vitsorden 5,7 och 9.

• Samtidigt tar man ställning till huruvida mer exakta bedömningskriterier borde utarbetas också 
för årskurs två och sex.

Utbildningsstyrelsen



Om digital kompetens i 
grundskolans läroplan och
aktuella IKT-satsningar



4. Samutveckling

- Aktiv elev
- Lärarens/handledarens kompetens

utvecklas

UTKAST: EKOSYSTEM FÖR UTVECKLINGEN AV 
TJÄNSTER FÖR LÄRANDE OCH KOMPETENS

1. Användningen av forsknings- och 

prognostiseringsdata i pedagogiska

tjänster

VAD? Mål för lärandet och kompetensen

HUR? Forskningsevidens för 

digitaliseringens mervärde

2. Försök som ska ge eleven och lärandet
mervärde med hjälp av digitala verktyg och 
appar

3. Uppgifter om respons, uppföljning och 
utvärdering

- Användarerfarenheter och 

läranderesultat

- Undersökning av vilket mervärdet är
för eleven och lärandet

För en 
välfungerande helhet
med olika tjänster
förutsätts:

- Samordning

- Gemensamma

spelregler

- Öppna

gränssnitt

- Kunden är

utgångspunkten

- Fungerande

verksamhetssätt

och tjänster, 

också för 

gränssnittens

del

På det här sättet

säkerställs kvaliteten, 

tillgängligheten och 

användarvänligheten. 
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Läroplansgrunderna LP2016, fyra huvudområden inom digital 
kompetens

1. Praktiska färdigheter och egen produktion 

2. Ansvarsfulla och trygga arbetssätt

3. Informationshantering samt undersökande och kreativa arbetssätt 

4. Kommunikation och nätverksbildning
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Kartläggning av den egna 

situationen och det egna 

kunnandet, självvärdering, 

utvärdering av möjligheter

Digitala lärmiljöer

Antagningstjänster

Tjänster för karriär- och 

studiehandledning samt 

särskilt stöd

Tjänste-

innehavare

(NCU, YTL, UBS) 

Personalen inom 

handledning och 

särskilt stöd

Bedömning av 

kunnande

Karriär-

handledare

Arbetsplats-

handledare

Coach

Lärare

Personalen inom 

småbarnspedagogik

Studie-

handledare

Aktörer och tjänster för utveckling av 
lärandet och  kunnandet   ̶ ur elevens synvinkel

Arbets-

gemenskap

Rektor

Familj/

Vårdnadshavare

Identifiering och 

erkännande av 

kunnande

Verktyg för planering och 

uppföljning av kunnandet

Utbud av digitala tjänster för 

utveckling av lärande och 

kunnande
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K5 Digital kompetens, Åk 1-2

Undervisningen ska utnyttja den digitala kompetens som eleverna inhämtat i 
förskoleundervisningen. Ett lekinriktat arbetssätt är fortfarande centralt. Eleverna 
ska få öva grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik 
och lära sig att använda den som verktyg i studierna. Samtidigt ska eleverna få lära 
sig grundläggande terminologi inom informations- och kommunikationstekniken. 
Eleverna ska också få reflektera över användningen av digitala verktyg i närmiljön 
och dess betydelse i vardagen.
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Uppdelning i huvudområden, Åk 1-2

Praktiska färdigheter och 
egen produktion 

Ansvarsfulla och trygga 
arbetssätt

Informationshantering 
samt undersökande och 
kreativa arbetssätt 

Kommunikation och 
nätverksbildning

Eleverna ska 
• få öva sig att använda 

utrustning, program och 
tjänster och de mest centrala 
principerna för hur de 
används och fungerar. 

• få lära sig använda 
tangentbord och andra 
grundläggande färdigheter 
som behövs för att producera 
och bearbeta texter. 

• Få och dela med sig av 
erfarenheter av att arbeta 
med digital media och av att 
programmera på ett för 
åldern lämpligt sätt. 

Spelifiering ska användas för att 
främja lärandet.

• tillsammans med eleverna 
diskutera och utarbeta trygga 
och goda arbetssätt och god 
nätetikett för användningen 
av digitala verktyg

• fästa uppmärksamhet vid att 
hälsosamma arbetsställningar 
och lämpligt långa arbetspass 
inverkar på välbefinnandet.

Eleverna ska 
• handledas att använda 

centrala söktjänster, att pröva 
olika verktyg och att utföra 
mindre 
informationssökningar inom 
olika områden och om sådant 
som intresserar dem

• uppmuntras att med hjälp av 
digitala verktyg förverkliga 
sina idéer självständigt och 

tillsammans med andra.

Eleverna ska få erfarenheter av 
sociala medietjänster som stödjer 
lärandet och öva sig att använda 
digitala verktyg i olika 
kommunikationssituationer.
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utmanande att
uppfylla – var det
ens lyckat? Kritisk
granskning.



Digital kompetens – indelas i fyra
huvudområden

1. Praktiska färdigheter och egen produktion

2. Ansvarsfulla och trygga arbetssätt

3. Informationshantering samt undersökande och kreativa arbetssätt

4. Kommunikation och nätverksbildning
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K5 Digital kompetens, Åk 3-6

Digitala verktyg ska mångsidigt användas i olika läroämnen och i det övriga 
skolarbetet och det kollaborativa lärandet ska stärkas. Samtidigt ska eleverna ges 
möjligheter att söka, pröva och använda sådana arbetssätt och -redskap som bäst 
lämpar sig för deras lärande och arbete. Man ska tillsammans fundera över hur 
tekniken påverkar den egna vardagen och ta reda på hur tekniken kan användas på 
ett hållbart sätt.
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Uppdelning i huvudområden, Åk 3-6

Praktiska färdigheter och 
egen produktion 

Ansvarsfulla och trygga 
arbetssätt

Informationshantering 
samt undersökande och 
kreativa arbetssätt 

Kommunikation och 
nätverksbildning

Eleverna ska
• lära sig att använda olika 

apparater, program och 
tjänster och att förstå enligt 
vilken logik de används och 
fungerar.

• öva sig att producera flytande 
text och att behandla den 
med olika verktyg samt att 
skapa bild, ljud, videor och 
animationer. 

• uppmuntras att med hjälp av 
digitala verktyg förverkliga 
sina idéer självständigt och 
tillsammans med andra. 

• få bekanta sig med 
programmering för att lära 
sig att tekniska funktioner 
beror på mänskliga lösningar.

Eleverna ska
• lära sig ansvarsfull och trygg 

användning av digitala 
verktyg, nätetikett och de 
grundläggande principerna 
om upphovsrätt. 

• öva användningen av olika 
meddelandesystem och de 
sociala medietjänster som 
används i undervisningen.

• ska få information och 
erfarenhet av hur bra 
arbetsställningar och lämpligt 
långa arbetspass påverkar 
hälsan.

Eleverna ska
• öva sig att söka information i 

olika källor med hjälp av 
söktjänster.

• lära sig att använda källorna 
för att producera egen 
kunskap och öva sig att 
bedöma information kritiskt.

• uppmuntras att hitta lämpliga 
sätt att uttrycka sig på och att 
använda digitala verktyg för 
att dokumentera och 
utvärdera arbetet och sina 
alster.

Eleverna ska
• lära sig att ta sin roll och 

redskapets karaktär i 
beaktande och att ta ansvar 
för sin kommunikation.

• ska handledas att granska och 
bedöma hur man kan 
använda digitala verktyg för 
att påverka.

• ska få erfarenheter av att 
använda digitala verktyg för 
att kommunicera med 
aktörer utanför skolan, även 
internationellt.
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K5 Digital kompetens, Åk 7-9

Användningen av digitala verktyg ska utgöra en naturlig del av elevens och 
gruppens lärande. Eleverna ska fördjupa sina färdigheter och utnyttja det de lärt sig 
utanför skolan. De ska få en bild av hur digitala verktyg kan utnyttjas i 
undervisningen i olika läroämnen, i senare studier och i arbetslivet samt för att 
verka och påverka i samhället. I samband med skoluppgifterna funderar man över 
betydelsen av informations- och kommunikationsteknik i samhället och hur 
informations- och kommunikationstekniken påverkar hållbar utveckling.
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Uppdelning i huvudområden, Åk 7-9

Praktiska färdigheter och 
egen produktion 

Ansvarsfulla och trygga 
arbetssätt

Informationshantering samt 
undersökande och kreativa 
arbetssätt 

Kommunikation och 
nätverksbildning

Eleverna ska 
• lära sig att på eget initiativ 

använda digitala verktyg i olika 
skoluppgifter och välja 
lämpliga arbetssätt och 
verktyg för olika uppgifter.

• fördjupa sin uppfattning om 
enligt vilken logik olika 
apparater, program och 
tjänster används och fungerar.

• öva sig att systematisera, 
organisera och att dela filer 
samt att skapa olika digitala 
produkter självständigt och 
tillsammans med andra. 

• öva sig att programmera som 
en del av studierna i olika 
läroämnen.

Eleverna ska 
• lära sig att använda digitala 

verktyg på ett tryggt och etiskt 
hållbart sätt.

• lära sig hur man skyddar sig 
mot eventuella 
informationssäkerhetsrisker 
och undviker att information 
försvinner. 

• För att lära sig handla 
ansvarsfullt ska man reflektera 
över vad till exempel 
begreppen datasekretess och 
upphovsrätt betyder och vilka 
följderna av ansvarslöst och 
olagligt förfarande kan vara.

• Eleverna ska uppmuntras att 
tillägna sig hälsosamma och 
ergonomiska arbetssätt.

Eleverna ska lära sig att söka och 
producera information och att 
använda informationskällor på ett 
mångsidigt sätt som underlag för 
undersökande och kreativt arbete.

Samtidigt ska de öva sig att vara 
källkritiska och lära sig att bedöma 
sitt eget och andras sätt att arbeta 
och producera information samt 
hur olika söktjänster och 
databaser fungerar och 
producerar information.

Sociala medietjänster ska 
användas i undervisningen för att 
eleverna ska inse vad samarbete 
och kommunikation betyder för 
lärandet, för undersökande arbete 
och för att kunna skapa något 
nytt. 

Eleverna ska lära sig använda olika 
medier och kommunikationsstilar 
på ett ändamålsenligt sätt. 

Eleverna övar sig att använda 
digitala verktyg för internationell 
kommunikation och lär sig förstå 
dess betydelse, möjligheter och 
risker i en global värld.
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IKT/Digital kompetens integreras i de olika läroämnena
- exempel på hur programmering ingår i matematikens mål

Årskurserna 1 - 2 Åk. 3 - 6 Åk. 7 - 9

M12 M14 M20

lära eleven att skapa stegvisa 
instruktioner och att följa dem

Inspirera eleven att utarbeta 
instruktioner som datorprogram i 
en visuell programmeringsmiljö

handleda eleven att utveckla sitt 
algoritmiska tänkande och sina 
färdigheter att tillämpa matematik och 
programmering för att lösa problem

I1 Matematiskt tänkande I1 I1

Eleverna får kunskap om 
programmeringens grunder genom 
att skapa stegvisa instruktioner 
som också testas

Eleverna planerar och utarbetar 
datorprogram i en visuell 
programmeringsmiljö

Eleverna fördjupar sitt algoritmiska 
tänkande. De programmerar och tränar 
samtidigt god programmeringspraxis. 
Eleverna tillämpar egna eller färdiga 
datorprogram i matematikstudierna.
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LP2016: ett viktigt styrdokument

• Digital kompetens genomsyrar läroplanen och förstärker andan i densamma -
LP2016 varit föremål för debatt

• Elevens aktiva roll i fokus

• Eleven är (också) producent, inte endast konsument. Programmering har varit 
ett stort utvecklingsområde inom LP2016.

• K5 stöder kollaborativt lärande och samarbete på alla nivåer - centralt i 
läroplansgrunderna

• Första meningen i inledningen till K5 (kap 3.3): Digital kompetens är en viktig 
medborgarfärdighet, både i sig och som en del av multilitteraciteten. Den är 
både föremål och redskap för lärandet. I den grundläggande utbildningen ska 
alla elever ha möjligheter att utveckla sin digitala kompetens.
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B. Nationell satsning: 
Tutorlärarverksamhet i Finlands
grundskolor



Snabba fakta om Tutorlärarverksamheten, 2016 --

 Tillhör regeringens Spetsprojekt 1 inom området kompetens och utbildning
(totalt 5 st.)

 Gällde till en början förstärkning av digitala kompetensen, men utvecklades till
implementering av läroplansgrunderna (kort sagt)

 Ett belopp om 23,8 miljoner euro i statsunderstöd har delats ut för 
tutorverksamheten 12/2016 – 1/2019. Under år 2019 delas ytterligare 10 milj. 
euro ut.

o Varav 5,8 miljoner nu beviljats för regional koordinering och utveckling

 Enkäter riktade till utbildningsanordnarna (kommunerna) i slutet av 2017 & 2018

o År 2017: 289 respondenter
o År 2018: 254 respondenter
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Nyckeltal (Källa: Utbildningsstyrelsens tutorlärarenkäter)

År (slutet) 2017 2018

Respondenter (Utbildningsanordnare) 289 254

Antal lärare, anordnare som svarat 44 671 42 534 

Antal elever, anordnare som svarat 524 212 513 159 

Antal tutorlärare i Finland 2289 2137

Antal lärare per tutorlärare, 
medelvärde

19,90 19,55

Antal som erhållit statsunderstöd *)

• Utbildningsanordnare 339 351

• varav kommuner 272 281
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*) Alla tvåspråkiga kommuner med svenskspråkig verksamhet har fått statsunderstöd för tutorverksamheten
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KOMMUNERNAS DELTAGANDE I STATSUNDERSTÖDSANSÖKNINGARNA

Ansökt understöd Inte ansökt understöd Med som samarbetspart

Understöd har beviljats till alla som ansökt
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Ansökarna vid
enkät 1 – rätt
bra täckning



Tutorlärarnas arbetsuppgifter (OBS Läroplansimplementeringen)
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Helhetsbetonat arbete med digital kompetens som genomskärare
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Tutorlärarverksamhetens tidsresursering

• Median 2 timmar / vecka / tutorlärare
• Medelvärde 3,39 timmar / vecka / tutorlärare
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Det svenskspråkiga nätverket knyts samman genom de regionala
projekten
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Framtidsutsikter

 En lyckad satsning på lärarnas kompetensutveckling som anordnarna i hög grad
tänker fortsätta med – även med egen finansiering

 Regionala koordineringsprojekten har nyligen fått beslut om fortsatt
projektfinansiering till och med 7/2021

 Svenskspråkiga nätverket: regionala och nationella tutorlärarträffar (ex. 25.4 i 
Tammerfors)

 Forskning kring tutorverksamheten har inletts (UBS/Jyväskylä universitet)

 Ett pilotförsök för tutorverksamhet på gymnasiet har inletts i mindre skala
(1/2019)
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C. En gemensam riktning för 
digitaliseringen i grundskolan
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Utbildningsstyrelsens initiativ som inkluderar olika aktörer i 
arbetet med digitaliseringen

 De olika aktörerna inom utbildning förväntas arbeta utifrån fyra perspektiv:

o Infrastruktur
o Kompetens
o Innehåll
o Tjänster

 Alla aktörer förväntas ta sitt ansvar för utvecklingen av digitaliseringen

 Med det internt uppgjorda utkastet som avstamp inkluderas olika
intressentgrupper i arbetet (utbildningsanordnare / organisationer / nätverk) 

 Arbetet utförs inom ett pågående program på UBS för jämlikhet inom
digitalisering
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Några förväntade resultat på genomförandeprogrammet
(preliminära)

• En gemensam målbeskrivning för digitaliseringen innehållandet kriterier för hur
en miniminivå uppfylls

• Kompetensutveckling (tutorlärare, lärare, rektorer)

• Lärararbetet kunde byggas upp så att tid och resurser finns för gemensamt
utvecklingsarbete och för olika försök (mål / önskan)

• Modell eller struktur för gemensam utveckling

• Forskning och utvärdering som stöder utveckling

• Långsiktig och konsekvent statsunderstödd finansiering för genomförandet

• Delaktighet och öppenhet (skola, uppväxtgemenskapen, övriga aktörer)
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D. Situationen (inter)nationellt
inom användning av IKT - exempel
på undersökning: ESSIE2
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ESSIE-undersökningarna
 Europeisk undersökning kring undervisningsteknologi finansierad av europeiska

kommissionen

 Föremål för undersökningen

• Infrastrukturen

• Lärarens och elevens kunskaper

• Lärarnas fortbildning/kompetensutveckling

• Elevens hemmiljö

 Första undersökningen gjordes 2011-2012 (34 länder)

 Andra undersökningen 2017-2018 (28 EU-länder, av de nordiska länderna avstod
Norge)

• Låg deltagarprocent i Finland – drabbade tillförlitligheten
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Infrastrukturen är ingen stor bromsande faktor i Finland/Norden
- Dataförbindelserna har förbättrats betydligt sedan ESSIE 1
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I ESSIE 1 utmärkte sig Finland på ett mindre smickrande sätt
- användningsgraden av IKT låg betydligt under EU:s medelvärde

Utbildningsstyrelsen 63



ESSIE 2 visar att Finland fortfarande ligger under EU:s
medelvärde i användningsgrad
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Lärarnas användningsgrad av IKT i lågklasserna (åk 1-6) 
- jämför med t.ex. Sverige. 
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Användning av egna maskiner minst en gång per vecka
- hög användningsgrad av smarttelefoner (!), men inte bärbara eller lärplattor
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Digitalisaation tilanne ESSIE-tutkimusten valossa

Essie 2-tutkimuksessa Suomi jää EU:n keskiarvosta edelleen.
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Digitalisaation tilanne ESSIE-selvitysten valossa

Oppilaiden (yläkoulu) omien laitteiden käyttöaste vähintään viikoittain on varsin korkea.  
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Tack!
Svenskspråkig utbildning / Utbildningsstyrelsen


