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”Finland är ett 
ledande land 
inom 
utbildning, 
kompetens och 
modernt 
lärande.” 
 
(Strategiskt program för regeringen) 

 



KOMPETENS OCH UTBILDNING, 
SPETSPROJEKTET 1:  
DEN NYA GRUNDSKOLAN  
   • Programmet Den nya grundskolan ingår i spetsprojektet  

Nya inlärningsmiljöer och digitalt material till grundskolorna 

• De nya grunderna för 
läroplanen utgör ett stöd 
och en grund för reformen 
av grundskolan  och för att 
utveckla den mot större 
samhörighet   

• Ledningsgruppen 
utnämndes 12/2015 

#uusiperuskoulu 



VERKSAMHETS-
PLAN 
• Lärarnas kompetens och 

erfarenheter kommer till 
sin rätt och deras 
pedagogiska frihet 
tryggas   

• Lokala lösningar, 
kreativitet och olika försök 
uppmuntras 
 • Existerande nätverk och kamratinlärning utnyttjas   

• Vi får fart på ibruktagandet av digitala verktyg och miljöer på ett 
pedagogiskt ändamålsenligt sätt    



MÅLEN FÖR PROGRAMMET DEN 
NYA GRUNDSKOLAN  

Kompetensutvecklingen sker i 
lärande lärargemenskaper 
samt olika nätverk genom hela 
lärarbanan.  

Den nya grundskolan har en 
öppen verksamhetskultur 
som präglas av samhörighet. 
Därmed skapas förutsättningar 
för att dela med sig av och 
förankra de bästa lösningarna. 

Den nya grundskolans undervisning utgår från eleven och stärker 
varje elevs lärande och utbildningsmässiga jämlikhet.   

Den nya grundskolan har världens kunnigaste lärare. 



DEN NYA GRUNDSKOLAN 

1. Grundskoleforum presenterar en vision för 
grundskolan i Finland  

2. Lärarna utvecklar sin kompetens genom hela 
yrkeslivet   

3. Försöks-, utvecklings- och 
innovationsverksamhet sätter igång   

4. En tutorlärare till varje skola 

5. Utbildningen blir mer internationell   

 



1. VISIONER 
• Den parlamentariska gruppen inom Grundskoleforum inledde 

arbetet i december 2016 
• Grundskoleforums bredbasiga verksamhetsgrupp inleder sin 

verksamhet  under ledning av Utbildningsstyrelsen 

• Verkstäder på olika håll i 
landet för visioner för Den 
nya grundskolan 

• Ett webbverktyg för 
höranden 

• Teserna presenteras när 
skolorna börjar i augusti 
under jubileumsåret för 
Finlands självständighet 



2. LÄRARNAS KOMPETENS 

• Utvecklingsprogrammet för 
lärarutbildningen offentliggjordes 
13.10.2016 (Lärarutbildningsforum) 

• Lärarnas kompetensutveckling ska bilda 
en systematisk helhet med 
utgångspunkt i enskilda lärares behov   

• Communitybaserade modeller för 
kompletterande utbildning och kollegialt 
stöd tas i bruk 

• Kompetensutveckling via lärande 
gemenskaper   

 

#opettajankoulutusfoorumi 



3. FÖRSÖKS-,  
UTVECKLINGS- OCH 
INNOVATIONSVERKSAMHET 
• Försöken får genomslag med stöd av Utbildningsstyrelsens 

Försökscentret    
• Utbildningsstyrelsen delar ut ca 8 milj. euro i understöd 2017   
• Finansieringen anvisas för breda forskningsbaserade 

förfaranden och verksamhetsmodeller som kan spridas  



4. TUTORLÄRARE 
• 2 500 tutorlärare, en för varje 

grundskola    

• Stöder och handleder övriga 
lärare i fråga om hur den nya 
pedagogiken tas i bruk och 
främjar en digitalisering av  
undervisning och lärandemiljöer.   

• Verksamheten omfattar också 
elever  

• Det finns finansiering för att 
utbilda tutorlärare till 250  
kommuner och 40 andra 
utbildningsanordnare (se kartan) 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1b1RxB_iNYzpcAqXI5AUwJRElW_I&ll=61.77932206661075,23.223049767162706&z=6


5. INTERNATIONALISERING 

• Elever, lärare och skolor 
deltar aktivt i internationellt 
samarbete   

• Nya undervisningsidéer 
utvecklas i olika nätverk 
tillsammans med 
internationella 
samarbetspartners   

• Skolorna deltar i program 
och projekt som stärker 
internationaliseringen   



BIDRAG 
Programmet stöds i 
enlighet med 
regeringsprogrammet    
under de kommande tre 
åren med 90 miljoner euro 
 

 Bidrag som beviljas via Utbildningsstyrelsen 

 för försöks- utvecklings- och innovationsverksamhet (ca 8 milj. 
euro) 

 för utbildning av tutorlärare och deras verksamhet (7,5 milj. euro) 
Bidrag som beviljas via undervisnings- och  kulturministeriet 
 specialunderstöd för utvecklingsprojekt för lärarutbildningen vid 

högskolor (15 milj. euro) 
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