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Finsk utbildningskontext

Beständig och gemensam utbildningspolitik

• Grundläggande utbildning och universitetsnivå
klasslärarutbildning infördes på 1970-talet

• Nationell läroplan förändras ung var tionde år

• En lång tradition av rika läromedel
(lärarhandledningar)

Jämlikhet i utbildning

• Utbildning organiseras mest i kommunal skolor

• Två officiella språk (finska, svenska)

• Gratis utbildning som är samma för alla elever
oberoende av deras socio-ekonomiska bakgrund
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Finsk utbildningskontext

Lärare inflytande i beslutsfattande

• Kommuner (skolor och lärare) planerar lokal läroplan
och bedömningsprocedurer som baseras på den 
nationella läroplanen (UBS), och även allokerar
resurser för skolor

• Lärare får välja läromedel, planera och organisera
bedömingsaktiviteter samt undervisning

Förtroende för utbildningskultur

• Ingen centraliserad granskning över skolor eller
förhandsgranskning av läromedel (kommersiellt)

• Bedömning baserat på formativ bedömning
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(Hemmi, Krzywacki & Partanen, 2017)
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Mål i matematikundervisning

• Bli medveten om individuella strategier och profil i 

matematik

• Kommunikation (sharing) och samarbete med

andra elever  verbalisering

• Positiva erfarenheter och uppmuntring på grund av 

matematiskt kunnande (känsla av kunnande)

 Att undvika kategorisering i klassen utifrån

matematiska insatser

’Alla kan matematik!’

 Elever behöver också träna mekaniska uppgifter

och ha möjlighet att behärska grundläggande

innehåll
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1. Finska lärarhandledningar

Lärarhandledningar uppskattas speciellt på

lågstadienivå

• Handlar mest om pedagogiska ideer: mål, instruktion

(genomgående), bedömning (prov) och

differentiering

• Undervisningsmetoder som passar olika elever

• Konkretisering och redskap viktigt i alla

lärarhandledningar (enligt LP2014)

• Lärarhandledningar kommunicerar via deskriptiva

komponenter (cf. Remillard & Reinke, 2012) utanför

djupare resonemang
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(Hemmi, Krzywacki & Koljonen, 2018)
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innehåll

och mål

1. Finska lärarhandledningar

Lektionens

Uppslag i 

elevbok

Läxa med

facit

Huvudräkningsuppgifter Förslag på genomgång

Frågor för

kommunikation

Ramberättelse
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Kopierings-

underlag

Problemlösning

Tips och 

aktiviteter

Kunskaps-

bank och 

Forskning om

Digital 

träning

1. Finska lärarhandledningar
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Genom-

gående

Extra 
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Uppslag i 
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Rätta svar för 
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2. Lärare och läromedel

Jag och läromedel i matematikundervisning

1. Jag skulle inte klara mig att undervisa matematik 
utan lärobok. 

2. Läroboken binder mig ganska mycket. 

3. Jag är nöjd med mitt sätt att undervisa matematik. 

4. Man borde lägga ner mer tid på problemlösning. 

5. Läroböcker i matematik är väldigt bra. 

6. Läroplan bestämmer vad man i verkligheten 
undervisar i matematikklassrum.

7. Läromedel har hjälpt mig att ändra min 
undervisning. 
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(Pehkonen, Hemmi, Krzywacki & Laine, 2018)

En enkätstudie i Finland och Sverige

(2013-14) innehåller flera påståenden

Frivilliga lärare (N=603)

• svenskspråkiga lärare i Finland 

(N=200)

• finskspråkiga lärare i Finland (N=209)

• svenska lärare (N=194)
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3. Hur används läromedel i 

matematikundervisning?

• Lärare kan utnyttja olika resursser i sin klass för
att utveckla och variera
matematikundervisningen

1. tryckt läromedel (textböcker och
lärarhandledningar)

2. digitala material och IKT (kompletterande
resurser)

Lärare väljer och tillämpar resurser enligt
lärandemål och innehåll dessutom elevers
behov
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Math3C, 2017-2020 (VR 2016-04616)
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3. Lärare med digitalt material

• Digitalt material är meningsfullt bara om det

tydligt hjälper elevers progression eller om det

förbättrar skolarbetet (cf. Pepin et al, 2017)

 Lärare är kritiska användare av digitala material

• Finska lärare är ganska ‘gammaldags’ fortfarande

 förlitar sig på traditionella resurser

?? Borde man utveckla läromedel som möjliggör

någonting nytt utöver existerande resurser?
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(Krzywacki, Hemmi, Remillard & van Steenbrugge, 2018)
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