
I november 2016 tillsatte undervisnings- och
kulturministeriet Grundskoleforumet för att 
utveckla den finländska grundskolan. Grundsko-
leforumet var verksamt under Finlands 100-års-
jubileumsår och samlade aktörer och samarbets-
partner inom den grundläggande utbildningen 
för att tillsammans utforma en vision för grund-
skolans framtid. Alla de viktigaste aktörerna och
intressegrupperna kallades med i utvecklings-
arbetet – lärare, rektorer, elever, föräldrar, fors-

kare och sakkunniga, beslutsfattare, företag och 
sammanslutningar samt andra samarbetspartner. 
I gemensamma diskussioner tog man fram idéer 
och satte upp gemensamma mål för framtiden 
samt fastställde metoderna och åtgärderna för 
att uppnå dessa mål.

Grundskoleforumet ingår i spetsprojektet
för att förnya grundskolan och är en del av 
programmet Den nya grundskolan.

Hurdan är världens bästa grundskola? 
Den är precis sådan som vi själva gör den till!

www.mIneDu.FI/sv/GrunDskoleForumet

vad är grundskolans uppgift och löfte om vi tänker 40 år framåt i tiden?
en hurdan skola ger barn och unga de bästa förutsättningarna för framtiden

och hjälper var och en att hitta sina förmågor och starka sidor?
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SySte-
matiSkt 
beSlutS-
fattande, 
ledarSkap 
och Stöd

Varför?
kunskap om 
lärandet och 
Välbefinnandet

hur?
långsiktigt och flexibelt
stöd för Verksamheten 
och utVecklingsarbetet

Vad?
Varje grundskola
är jämlik och 
aV hög kValitet

Vad?
en lärande gemen-
skap som utVecklas 
yrkesmässigt

Varför?
utbildn ingens 
genomslagskraft 

hur?
gemenskap och 
flexibla lärmiljöer

kompetenta
lärare, 
rektorer 
och övrig
perSonal

Vad?
eleVen mår bra 
och är motiVerad 
i skolan

Varför?
beton ing på kunskap 
och färd igheter och ett 
undersökande grepp

hur?
gemenskap, fostringssa-
marbete och ind iViduella, 
handledda lärstigar

kunniga, 
välmående 
barn 
och unga

Vad?
familjernas Välbe-
finnande och ansVars-
fullt föräldraskap

Varför?
rättid igt stöd som 
grundar sig på 
framförhålln ing

hur?
barn, unga och 
familjer i fokus

barnet 
har en bra 
vardag Som 
Stöder 
lärandet

världens bästa och jämlIka Grundskola 
förutsätter att alla aktörer arbetar långsiktigt och i 
samma riktning samt en gemensam verksamhets-
kultur. 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.

Grundskoleforumet har utarbetat riktlinjer 
som förenar nationella synpunkter med utbildnings-
anordnarens, lärarens, elevens och uppväxtmiljöns 
perspektiv. Alla som deltagit i arbetet har förbundit 
sig till de gemensamma målen. Aktörerna beslutar 
själva om genomförandesätten, prioritetsordningen, 
ansvaren och tidsplanerna. riktlinjerna stöder 
genomförandet av grunderna för läroplanen, 
främjar lärandet och stärker välbefinnandet.

en tydlIG värdeGrund som 
utGånGspunkt för utveck-
lInGen av Grundskolan
Grundskolans värdegrund ska 
fördjupas och ses som en omfat-
tande helhet ur ett framtidsper-
spektiv.

en verksamhetskultur som 
präGlas av samhörIGhet
skolas gemensamma verksam-
heter och positiva atmosfär ska 
stärkas såväl inom skolan som 
med den omgivande gemen-
skapen. Alla elever och vårdnads-
havare har möjlighet att delta i
gemensamma aktiviteter.

stöd tIll lärarna I 
förändrInGen och sam-
arbetet mellan sakkunnIGa
lärarna ska stödjas i sitt arbete 
när arbetets innehåll och lärar-
rollen förändras. lärarnas och 
skolans utvecklingsplaner skapar 
förutsättningar för en målinriktad 
och systematisk utveckling av 
arbetsgemenskapen. samarbetet 
mellan olika sakkunniga ska 
stärkas och förtydligas på 
skol- och kommunnivå. 

IndIvIduella lärstIGar
Hänsyn till individen skapar 
jämlikhet och förebygger polari-

sering. Grundskolan ska se till att 
alla elever har lika möjligheter att 
uppnå de gemensamma målen, 
utveckla sig själva och sina starka 
sidor samt att vid behov få stöd. 
Alla ska få vara med. 

en bred kompetens
som Grund för 
framtIdens färdIGheter
en omfattande grundkompetens 
lägger grunden för livslångt 
lärande och framtidens kunskaper 
och färdigheter. en högklassig 
grundläggande utbildning 
säkerställer de grundläggande 
färdigheterna.

att tryGGa 
välbefInnandet
skolan ska stödja och främja
elevernas och hela skolgemen-
skapens välbefinnande. en positiv 
och sporrande interaktion skapar 
en grund för välbefinnandet och
skolmotivationen. Ingen mobbas
eller diskrimineras i skolan. välbe-
finnande är en förutsättning för 
lärande med gott resultat.

bra ledarskap
Bra kunskapsledning och led-
ningskunskap möjliggör en 
skolgemenskap som lär sig och 
högklassig undervisning.

utvecklInG Grundar
sIG på forsknInG
reformen av skolan och lärarnas
yrkesutveckling ska grunda sig på 
forskning. Detta stärker undervis-
ningens kvalitet. resultaten av
försök testas genom forskning. 

utvärderInG som
stöder lärandet 
stärker jämlIkheten
elevernas jämlikhet ska 
säkerställas genom mångsidig,
etiskt hållbar och enhetlig
utvärdering och respons. 
Det ska erbjudas flera olika 
sätt att påvisa kunnandet.

tIllräcklIGa resurser 
för den GrundläGGande
utbIldnInGen
Alla elevers likvärdiga och 
jämlika möjligheter att lära sig 
ska säkerställas genom att man 
garanterar tillräckliga resurser för 
alla grundskolor. specialgruppers
och invandrares behov av 
extra stöd ska beaktas.

www.mIneDu.FI/sv/
GrunDskoleForumet

Riktlinjer från forskare och sakkunniga:

Riktlinjer från forskare och sakkunniga i grundskoleforumet

Riktlinjer från forskare och sakkunniga i grundskoleforumet
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vI möjlIGGör en pedagogiskt 
enhetlig grundskola.

vI säkerställer att 
alla skolor utvecklas.

vI stöder ledarskapet inom 
fostran, undervisning och 
utbildning på olika nivåer.  

med hjälp av småbarns-
pedagogiken tryggar vi lika 
förutsättningar för lärande 
i alla åldersgrupper. 

vI stärker genomförandet 
av närskoleprincipen.

vI samlar information om 
utbildningen på ett samordnat 
sätt och utnyttjar den systema-
tiskt i den nationella styrningen.

I utmanande miljöer ökar vi 
den positiva särbehandlingen. 

vI tar fram verktyg för att 
utveckla det kunskapsbaserade 
ledarskapet i skolan.

vI säkerställer 
att lärstigen är obruten.

vI säkerställer ett långsiktigt 
politiskt ledarskap som sträcker 
sig över flera regeringsperioder.

vI satsar på stöd för ett 
effektivt genomförande av 
läroplansgrunderna.

vI skapar verktyg till stöd för 
det lokala utvecklingsarbetet 
och kvalitetsbedömningen.

vI säkerställer att basfinan-
sieringen är tillräcklig och skapar 
större helheter inom den 
nationella finansieringen av 
utvecklingsarbete.

vI anpassar lagstiftningen 
så att den på alla nivåer 
stöder uppnåendet av målen.

vI utarbetar en lokal utveck-
lingsplan för undervisningen.

vI utvecklar samarbetet 
mellan skolor och lärare 
samt det kollegiala lärandet.

med hjälp av individuella utveck-
lingsplaner möjliggör vi en konti-
nuerlig och långsiktig utveckling av 
arbetsgemenskapens kompetens. 

vI Genomför lärarutbildnings-
forumets riktlinjer.

vI stärker förutsättningarna 
för bildningsledningens och 
rektorernas pedagogiska ledarskap.

vårt ledarskap är kunskaps-
baserat och i utvecklingsarbetet 
utnyttjar vi kunskap som 
grundar sig på forskning. 

vI stärker uppföljningen 
och utvärderingen av hur 
målen har uppnåtts.

I skolor där miljön är 
utmanande ökar vi den 
positiva särbehandlingen. 

vI samarbetar 
systematiskt med sakkunniga 
inom olika områden.

vI stärker och ökar lärarnas 
kollegiala arbete, kompanjon-
undervisning och mentorskap.

tIllsammans leder 
vi arbetet med att förändra 
verksamhetskulturen.

vI sörjer för personalens arbets-
hälsa och arbetshandledningen.

vI uppmuntrar till en 
utvecklingsinriktad syn på 
arbetet och till försökskultur.

vI förbättrar asylsökandes 
och andra invandrares 
förutsättningar för lärande.

vI utvecklar skoldagens 
struktur så att den främjar 
välbefinnande.

vI skapar samarbete 
mellan olika läroämnen.

vI synlIGGör elevernas 
kunnande och starka sidor i 
skolvardagen och i strukturerna.

vI tryGGar elevernas 
rätt till ett lugnt och 
respektfullt bemötande.

vI hjälper eleverna 
att bli medvetna om 
sina egna lärprocesser 
och sin egen potential.

vI stärker pedagogik som 
stöder elevens självstyrning.

vI möjlIGGör 
erfarenhetsbaserat lärande.

vI satsar på arbetssätt och 
lärmiljöer som stöder interaktivt 
lärande och elevernas delaktighet. 

vI säkerställer att under-
visningen är enhetlig och hela tiden 
anpassas till elevernas kunskaper.

vI säkerställer att gemenska-
pen är genuint delaktig i planeringen 
och ordnandet av undervisningen.

vI Inför språkmedvetna 
arbetssätt i all undervisning.  

vI främjar förståelse och en kon-
struktiv dialog mellan olika kulturer.

I undervIsnInGen 
beaktar vi elevernas individuella 
kunskaper och färdigheter.

vI säkerställer att stöd för 
utveckling och lärande ges i rätt tid.

vI skapar en trygg lärmiljö och 
säkerställer att eleverna har möjlig-
het att koncentrera sig på lärande 
så att de visar respekt för sitt eget 
och andras arbete. 

uppväxtGemenskapen

vI samarbetar systematiskt 
med det omgivande samhället.

vI stöder föräldrarna när 
det gäller att uppmuntra till 
lärande och främja en positiv 
inställning till utbildning.

vI lyfter fram bra 
verksamhet i skolan.

tIllsammans och på ett 
sektorsövergripande sätt 
utvecklar vi en skoldagsstruktur 
som främjar välbefinnande.

vI förmedlar 
information om utbildningen 
till vårdnadshavarna.

vI fastställer verksam-
hetsmodeller som främjar 
ett sakligt uppträdande.

vI främjar beaktandet av 
barns och ungas behov och de-
laktighet i samhällsplaneringen. 

vI säkerställer att barnen, 
de unga och familjerna är 
delaktiga i utvecklingsarbetet.

vI beaktar elevens 
livssituation i sin helhet.

utGående från barnen och 
de unga utvecklar vi gemen-
samma verksamhetsmodeller 
i samarbete med olika aktörer.

vI främjar möten, dialog och 
samarbete mellan olika familjer.

vI främjar barns och 
ungas fritidsverksamhet.

lånGsIktIGt 
och flexIbelt stöd 
för verksamheten 
och utvecklInGs-
arbetet

kunskap om 
lärandet och 
välbefInnandet
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inställning till utbildning.

vI lyfter fram bra 
verksamhet i skolan.

tIllsammans och på ett 
sektorsövergripande sätt 
utvecklar vi en skoldagsstruktur 
som främjar välbefinnande.

vI förmedlar 
information om utbildningen 
till vårdnadshavarna.

vI fastställer verksam-
hetsmodeller som främjar 
ett sakligt uppträdande.

vI främjar beaktandet av 
barns och ungas behov och de-
laktighet i samhällsplaneringen. 

vI säkerställer att barnen, 
de unga och familjerna är 
delaktiga i utvecklingsarbetet.

vI beaktar elevens 
livssituation i sin helhet.

utGående från barnen och 
de unga utvecklar vi gemen-
samma verksamhetsmodeller 
i samarbete med olika aktörer.

vI främjar möten, dialog och 
samarbete mellan olika familjer.

vI främjar barns och 
ungas fritidsverksamhet.
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vI möjlIGGör en pedagogiskt
enhetlig grundskola.

vI säkerställer att 
alla skolor utvecklas.

vI stöder ledarskapet inom
fostran, undervisning och
utbildning på olika nivåer. 

med hjälp av småbarns-
pedagogiken tryggar vi lika
förutsättningar för lärande
i alla åldersgrupper. 

vI stärker genomförandet 
av närskoleprincipen.

vI samlar information om 
utbildningen på ett samordnat 
sätt och utnyttjar den systema-
tiskt i den nationella styrningen.

I utmanande miljöer ökar vi 
den positiva särbehandlingen.

vI tar fram verktyg för att 
utveckla det kunskapsbaserade 
ledarskapet i skolan.

vI säkerställer
att lärstigen är obruten.

vI säkerställer ett långsiktigt
politiskt ledarskap som sträcker 
sig över flera regeringsperioder.

vI satsar på stöd för ett 
effektivt genomförande av 
läroplansgrunderna.

vI skapar verktyg till stöd för 
det lokala utvecklingsarbetet
och kvalitetsbedömningen.

vI säkerställer att basfinan-
sieringen är tillräcklig och skapar 
större helheter inom den
nationella finansieringen av 
utvecklingsarbete.

vI anpassar lagstiftningen 
så att den på alla nivåer
stöder uppnåendet av målen.

vI utarbetar en lokal utveck-
lingsplan för undervisningen.

vI utvecklar samarbetet
mellan skolor och lärare
samt det kollegiala lärandet.

med hjälp av individuella utveck-
lingsplaner möjliggör vi en konti-
nuerlig och långsiktig utveckling av 
arbetsgemenskapens kompetens.

vI Genomför lärarutbildnings-
forumets riktlinjer.

vI stärker förutsättningarna
för bildningsledningens och
rektorernas pedagogiska ledarskap.

vårt ledarskap är kunskaps-
baserat och i utvecklingsarbetet
utnyttjar vi kunskap som 
grundar sig på forskning. 

vI stärker uppföljningen 
och utvärderingen av hur 
målen har uppnåtts.

I skolor där miljön är 
utmanande ökar vi den
positiva särbehandlingen.

vI samarbetar 
systematiskt med sakkunniga
inom olika områden.

vI stärker och ökar lärarnas 
kollegiala arbete, kompanjon-
undervisning och mentorskap.

tIllsammans leder 
vi arbetet med att förändra 
verksamhetskulturen.

vI sörjer för personalens arbets-
hälsa och arbetshandledningen.

vI uppmuntrar till en 
utvecklingsinriktad syn på 
arbetet och till försökskultur.

vI förbättrar asylsökandes
och andra invandrares
förutsättningar för lärande.

vI utvecklar skoldagens 
struktur så att den främjar 
välbefinnande.

vI skapar samarbete 
mellan olika läroämnen.

vI synlIGGör elevernas 
kunnande och starka sidor i 
skolvardagen och i strukturerna.

vI tryGGar elevernas 
rätt till ett lugnt och 
respektfullt bemötande.

vI hjälper eleverna 
att bli medvetna om 
sina egna lärprocesser 
och sin egen potential.

vI stärker pedagogik som 
stöder elevens självstyrning.

vI möjlIGGör 
erfarenhetsbaserat lärande.

vI satsar på arbetssätt och 
lärmiljöer som stöder interaktivt 
lärande och elevernas delaktighet. 

vI säkerställer att under-
visningen är enhetlig och hela tiden 
anpassas till elevernas kunskaper.

vI säkerställer att gemenska-
pen är genuint delaktig i planeringen 
och ordnandet av undervisningen.

vI Inför språkmedvetna 
arbetssätt i all undervisning. 

vI främjar förståelse och en kon-
struktiv dialog mellan olika kulturer.

I undervIsnInGen 
beaktar vi elevernas individuella 
kunskaper och färdigheter.
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utveckling och lärande ges i rätt tid.

vI skapar en trygg lärmiljö och 
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het att koncentrera sig på lärande 
så att de visar respekt för sitt eget 
och andras arbete. 
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I november 2016 tillsatte undervisnings- och 
kulturministeriet Grundskoleforumet för att 
utveckla den finländska grundskolan. Grundsko-
leforumet var verksamt under Finlands 100-års-
jubileumsår och samlade aktörer och samarbets-
partner inom den grundläggande utbildningen 
för att tillsammans utforma en vision för grund-
skolans framtid. Alla de viktigaste aktörerna och 
intressegrupperna kallades med i utvecklings-
arbetet – lärare, rektorer, elever, föräldrar, fors-

kare och sakkunniga, beslutsfattare, företag och 
sammanslutningar samt andra samarbetspartner. 
I gemensamma diskussioner tog man fram idéer 
och satte upp gemensamma mål för framtiden 
samt fastställde metoderna och åtgärderna för 
att uppnå dessa mål.

Grundskoleforumet ingår i spetsprojektet 
för att förnya grundskolan och är en del av 
programmet Den nya grundskolan.

Hurdan är världens bästa grundskola? 
Den är precis sådan som vi själva gör den till!

www.mIneDu.FI/sv/GrunDskoleForumet

vad är grundskolans uppgift och löfte om vi tänker 40 år framåt i tiden? 
en hurdan skola ger barn och unga de bästa förutsättningarna för framtiden 

och hjälper var och en att hitta sina förmågor och starka sidor? 
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