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Inledning  

I talet om skolan beskrivs lärarna som en av de absolut viktigaste aktörerna 
för kvalitet, för skolans möjlighet att fullfölja uppdraget och för elevernas 
möjlighet att utveckla kunskap (jfr Sahlberg 2015). Lärarnas syn på sitt ar-
bete, syn på sig själva och på förutsättningarna för att genomföra sina upp-
drag är sådant som spelar roll för hur lärarnas arbete tar sig uttryck.  

En nationell läroplan som anger verksamhetens mål, uppdrag och vilka 
kunskaper eleverna ska utveckla samt normer för verksamheten är grunden 
för lärarnas arbete i de länder där det finns en sådan. Läroplanen är i våra 
nordiska samhällen en form av konkretisering av skollagens innehåll, avsedd 
för bland annat lärarna, men också i första hand som ett sätt att styra skolan 
och förverkliga en idé om syftet med skolsystemet (Lundgren 1999). I läro-
planen kan lärarna ta del av vad de förväntas åstadkomma på arbetet, samti-
digt som läroplanen också kan göra att arbetet blir för stort, för svårbegrip-
ligt eller för komplext att klara. Lärarnas förhållningssätt till läroplanen i det 
finländska skolsystemet är en fråga som står i centrum för den här rapporten.   

I detta arbete används ramfaktorteorin som teoretisk grundkontext för hur 
läroplansarbete förstås (Lundgren 1999, 2006). Ramfaktorteorin ger ett per-
spektiv på hur läroplanen förstås som en materialisering av de förutsättning-
ar och ramar som ges till ett skolsystem. Arbete med att utveckla och för-
ändra läroplanen är således ett sätt att se över de ramar och förutsättningar 
som ramgivarna förser skolsystemet med. Förändringar av läroplanen ger 
nya, förändrade förutsättningar för att verka i systemet och diskursteori kan 
ge perspektiv på hur dessa diskurser existerar inom systemets ramar.  

I Finland har samtalet om den grundläggande utbildningen berört många 
delar av utbildningssystemet och i det här stycket återges några olika inrikt-
ningar på studier som lyft fram det finländska utbildningssytemet. En del 
studier diskuterar och förklarar de goda resultaten som finländska elever 
visar i PISA-mätningarna (se exempelvis Simola 2005, Välijärvi, Kupari, 
Linnakylä, Reinikainen, Sulkunen, Törnroos & Arffman 2007, McKinsey 
2007 och Sahlberg 2007). I alla texter tillskrivs lärarna en stor betydelse för 
de goda PISA-resultaten. I andra studier så som Kivirauma och Ruoho 
(2007) diskuteras hur specialundervisningen påverkar de generella skolresul-
taten på ett positivt sätt och de lyfter också fram förebyggande, språkfokuse-
rad specialundervisning som en viktig faktor bakom de goda resultaten. Aho, 
Pitkänen och Sahlberg (2007) menar att de goda resultaten kan härledas till 
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den utbildningspolitik och de reformer som sattes i rörelse för mer än 40 år 
sedan, vars syfte bland annat var att genom utbildning bygga en stark nation 
efter andra världskriget.  

Även om de finländska skolresultaten varit goda i internationella mät-
ningar finns det givetvis aspekter av skolans verksamhet som behöver ut-
vecklas och som olika rapporter och utvärderingar pekar på. Sarjala (i Jakku-
Sihvonen 2002) lyfter fram hur likvärdigheten måste fortsätta att stärkas 
genom utbildningspolitikens prioriteringar, och han menar också att de lo-
kala utbildningsanordnarna måste ha bestämmanderätt för att göra priorite-
ringar som behövs lokalt. Jakku-Sihvonen sammanfattar de mest centrala 
resultaten från de utvärderingar som gjorts och konstaterar att skolan överlag 
är mycket bra, men att likvärdigheten är ett område som behöver stärkas 
(1996), skolbyggnaderna och skolmiljöerna är bristfälliga (2001), undervis-
ningen är för lärarcentrerad och bygger på en traditionell syn på skola 
(2001), och att läromedlen är inte alltid uppdaterade (2001). Att undervis-
ningen är för lärarcentrerad konstaterar även Simola (2005) och går så långt 
som att tala om en pedagogisk konservatism. I Finland finns ingen central 
instans eller myndighet dit man rapporterar exempelvis elevers betyg vilket 
gör att skolresultat i form av betyg inte är i fokus när förbättringsområden 
för skolan diskuteras. Finländska rapporter om skolresultat bygger på sär-
skilda studier och inte på totalundersökningar (Laukkanen 1998). (Jakku-
Sihvonen (2002) ger rätt så detaljerad information om förbättringsområden i 
varje ämne och dessa är inte relevant att återge här.). Sammanfattningsvis 
kan dock konstateras att utvärderingen av skolan inte enbart fokuserar på att 
sammanställa betyg och rapportera om dessa, utan också att visa upp lärar-
nas professionella arbete som mångfacetterat och mångbottnat (jfr. 
Opetushallitus 1999).  
 
Lärarna i läroplansarbetet 
Denna rapport handlar om utveckling och förstärkning av lärarprofessionen 
genom professionens delaktighet i läroplanernas utformning och implemen-
teringen av den. Bakgrunden och upprinnelsen till rapporten är ett uppdrag 
formulerat av Skolkommissionen (dir. 2015:35) som ett led i kommissionens 
arbete. Intresset för den här frågan beror bland annat på att studera lärarnas 
deltagande på grund av att en ny läroplan tagits i kraft i Finland nyligen och 
erfarenheter av den processen kan vara viktiga att lyfta fram.  

Lärare har på olika sätt varit involverade i framtagande av de nu gällande 
läroplanerna i Finland. Att öka lärarnas engagemang i utformningen och 
implementeringen av läroplanerna för att förstärka lärarnas tillit till och kun-
skap om läroplanens mångfacetterade innehåll kan sägas vara ett arbetssätt 
som använts i Finland.  

I Finland är lärarna i hög grad involverade i läroplansarbetet eftersom ar-
betet är uppdelat i en nationell process och en lokal process där båda tillmäts 
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lika stort värde men är av olika karaktär. I OECD:s aktuella rapport Impro-
ving Schools in Sweden: An OECD Perspective (2015), framhåller OECD 
bland annat följande:   
 

”In Finland, a new curriculum is developed approximately every ten years, 
bringing together the past and future, technological innovation and traditional 
creativity. This national core curriculum is a framework around which local 
curricula are designed; the state steers it but does not prescribe in detail. 
Through consultation and discussion, the Finnish National Board of Educat-
ion develops guidelines that provide support and strategic thinking. Within 
this broad steering system, considerable decision-making power is devolved 
to the municipalities in Finland. Teams of qualified teachers develop much of 
the curriculum together at the municipal level in ways that adjust to their stu-
dents. The national core curriculum contains the objectives and core contents 
of teaching for all school subjects, and also states the mission, values, and 
structure of education. It describes the conception of learning and goals for 
developing the learning environment, school culture and working methods. 
This gives the core curriculum a dual role: it is an administrative steering 
document, as well as a tool for teachers to develop their own pedagogical 
practices (Hargreaves, Halasz and Pont, 2008; Vitikka, Krokfors and Hur-
merinta, 2012).” 

 

OECD beskriver således läroplanerna i Finland inte endast som ett styrdo-
kument för skolan, utan även som ett verktyg för lärare att utveckla den egna 
pedagogiska praktiken.  

Syftet med den här rapporten är att beskriva och analysera (den pågående) 
läroplansprocessen i Finland för att mer specifikt undersöka hur lärarnas 
deltagande i den processen tar sig uttryck.  
 
För att nå detta syfte har följande bakgrundsfrågor varit i fokus: 
 

• På vilka sätt är lärarprofessionen, dvs. enskilda lärare eller företrä-
dare för lärarprofessionen, delaktig i framtagandet av läroplanerna i 
Finland?  

• Har lärarna, som ofta hävdas, ett ”ägarskap” för läroplaner och läro-
plansutveckling i Finland? Om ja, vad beror detta på? 

• Hur går arbetet med att ta fram nationella respektive lokala läropla-
ner i Finland till rent konkret? Hur garanteras likvärdigheten och 
kvaliteten i ett system där lärarna lokalt har inflytande över läropla-
nerna? Blir det skillnader mellan olika skolors lokala läroplaner och 
är dessa skillnader i så fall ett problem eller en styrka?  
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• Hur frekvent har läroplanerna förändrats i Finland under senare de-

cennier? Sker det mindre förändringar kontinuerligt? Om ja, hur ser 
processen ut när dessa mindre förändringar görs – hur och av vem 
upptäcks behoven av förändring, hur bereds förslagen, och vilket in-
flytande har professionen?  

• Finns det forskning eller utredning gällande erfarenheterna av lärar-
nas deltagande i läroplansarbetet i Finland? Om ja, vilka är slutsat-
serna av denna forskning/utredning?  

• Har det skett en utveckling över tid under de senaste två decennierna 
vad gäller lärarnas medverkan i framtagandet av läroplanerna? Om 
ja, på vilket sätt?  

 
I studien har följande forskningsfråga varit i fokus, med bakgrundsfrågorna i 
åtanke: 
 
Hur kan lärares deltagande i nationellt och lokalt läroplansarbete beskrivas 
och förstås i Finland?  
 
 
Rapportens disposition 
Rapporten är uppdelad i sju avsnitt. Inledningsvis beskrivs utgångspunkter 
för studien och forskningsresultat inom de områden som berör uppdraget. I 
de inledande delarna redogörs också för en del myndighetsrapporter som 
betraktats som relevanta. I avsnitt tre beskrivs studiens metod och material. 
Därefter redogörs för två resultatavsnitt där den inledande delen berör den 
pågående läroplansprocessen i Finland och aspekter av den. Även 1994- och 
2004-års läroplansprocesser diskuteras. Den andra resultatdelen presenterar 
synen på lärarnas deltagande i läroplansprocessen. I det avslutande avsnittet 
dras slutsatser och i den sista delen av rapporten finns ytterligare reflektioner 
kring de frågor som rapporten fokuserat på. 
 
Förförståelse 
Det finns aspekter av förförståelse av det finländska fältet som kan vara vär-
defulla för läsaren att känna till. Författaren till denna rapport är utbildad 
lärare vid lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa och är uppvuxen i Fin-
land med svenska och finska som aktiva språk. Författaren har på så sätt 
kunskap och erfarenhet av både det finländska skolsystemet och av finländsk 
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lärarutbildning. Denna har dock behövts friskas upp i samband med detta 
uppdrag. I arbetet med studien har texter lästs både på finska och svenska, 
och intervjuer har gjorts på finska och svenska, något som stärker studiens 
validitet genom att intervjupersoner kunnat använda och formulera sig nyan-
serat på sitt förstaspråk vid intervjutillfället. 
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Tidigare forskning kring lärarens 
professionsutveckling genom läroplansarbete 
med särskilt fokus på Finland 

 
I den här delen av rapporten kommer tidigare forskning att presenteras och 
speglas mot syftet med den här studien. Avsikten har varit att hitta tidigare 
forskning som berör finländska förhållanden. 

I genomgången av den tidigare forskningen som berör lärarnas profess-
ionsutveckling genom läroplansarbete har tre forskningsområden framträtt 
som särskilt synliga och sammanlänkade med hur lärarprofessionsutveckling 
i Finland kan förstås. Dessa kan illustreras som i figur 1. 
 

 
Figur	 1.	 Illustration	 av	 forskningsområden	 som	 sammanlänkas	 med	 förståelse	 av	

lärares	deltagande	i	läroplansprocessen.	

 

Lärarskap, på finska opettajuus är i direktöversättning ett pågående verb ”att 
vara lärare”. Lärarskap kan inte ses som en solitär företeelse utan är tydligt 

Lärarprofession	
och	läroplan	

Forskningsbaserad	
lärarutbildning	

Lärarskap	i	Finland	
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sammanlänkad med andra delar av utbildningssystemets uppbyggnad. Synen 
på lärarprofessionen i Finland har betydelse för hur hela utbildningsområdet 
kan förstås. Lärarskapet är förankrat i ett nationsbyggande – något som re-
flekteras kring längre fram i texten. Ett annat viktigt område är hur lärarut-
bildningen är organiserad och vilka principer den bygger på. I Finland är 
lärarutbildningens forskningsbas viktig för att bygga ett starkt lärarskap. Till 
detta hör också hur lärarprofessionen stärkts genom delaktighet i läroplans-
arbetet. För att förstå sistnämnda område, som är i fokus i den här rapporten, 
behöver således även de andra två områdena diskuteras. Här presenteras 
därför forskning kring alla dessa tre områden. 

Lärarskap i Finland 
Det första området är hur lärarskapet i det finländska samhället betraktas. 
Lärarskap i Finland är också sammanlänkat med ett slags ”kollektivt minne” 
som lärare bär, för att använda antropolog Mary Douglas ord, som förflyttas 
från generation till generation (Douglas 1987). Ett kollektivt, gott, minne 
kring lärare förs från generation till generation med innebörden att samhälls-
synen på skola och utbildning är nära sammansvetsad med en form av fin-
ländsk identitet (jfr Simola 2005, 2015, Toom & Husu 2012). Skola och 
utbildning ses ofta som samhällets gemensamma angelägenhet och ansvar, 
inte som en slagpåse när det krisar, utan som en institution att vända sig till. 
Detta påverkar lärarskapet eftersom professionen i grunden har hög samhäl-
lelig tillit och professionalitet. Sahlberg (2015) uttrycker att erfarenheterna 
från Finland visar att det inte bara är genom att förbättra lärarutbildning som 
skolorna förbättras, utan att det också handlar om att försäkra sig om att lä-
rarnas arbete baseras på ”professional dignity, social respect, and collegia-
lity” (s.98). Det finns en tilltro till lärarnas kapacitet att hantera både dilem-
man och medgång. Sahlberg (2007) lyfter även fram lärarnas ledarskap som 
en aspekt som stärker tilliten och tilltron.  Han menar att finländsk utbild-
ningspolitik har byggts på hållbart ledarskap styrt av gemensamma värde-
ringar och en (skol)vision delad av samhället. I Sahlberg (2015) beskrivs det 
finländska samhällets utveckling genom bland annat skolsystemet.  

Lärarutbildning som grunden för lärarnas 
professionsutveckling 
Den forskningsbaserade finländska lärarutbildningen diskuteras i en hel del 
forskning (Kansanen 1991, Jakku-Sihvonen & Niemi 2006, Tryggvason 
2009, Malinen, Väisänen & Savolainen 2012, Toom, Kynäslahti, Krokfors, 
Jyrhämä, Byman, Stenberg, Maaranen & Kansanen 2010, Tirri, 2014). Lä-
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rarutbildningen kan möjligen benämnas i termer av en ”prestigeutbildning” i 
Finland, även om arbetets karaktär inte motsvarar förväntningar på prestige-
yrken med hög lön och ensamarbete (Malinen, Väisänen & Savolainen 
2012). 

Det som lyfts fram i forskningen om lärarutbildningen är bland annat att 
klasslärarutbildningen (lärare med kompetens att undervisa i åk 1-6) utgör en 
masterutbildning, vilket ger studerande flexibla karriärmöjligheter och behö-
righet för forskarutbildning (Malinen, Väisänen & Savolainen 2012). I lärar-
utbildningen ingår ett omfattande forskningsarbete i slutet av utbildningen, 
och detta utgör den tydligaste delen av hur utbildningen är forskningsbaserad 
(Hansén, Eklund & Sjöberg 2015).  Men en forskningsbaserad lärarutbild-
ning innebär inte enbart att slutprodukten av utbildningen utgör ett forsk-
ningsliknande arbete, utan syftet är även att andra delar av utbildningen 
knyts till forskning. Hansén med flera beskriver hur allmändidaktikens ve-
tenskapliggörande bidrar till att göra lärarutbildningen forskningsbaserad, 
och illustrerar detta i en bild så här (bilden finns på engelska i Hansén, 
Eklund & Sjöberg 2015, s. 13): 
 

 
 
Figur	2.	Pedagogikens	arenor	på	 lärarutbildningen.	Pp-bild	sammanställd	av	Sven-

Erik	Hansén.	
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Det som illustrationen också visar är hur lärarutbildningen bygger på kon-
ceptuell förståelse av lärares förmågor snarare än på en ämnesbaserad lärar-
utbildning som exempelvis den svenska (a a).  

Syftet med att i utbildningen ha tyngdpunkten på forskningsanknytningen 
kan med hjälp av Westbury (2005) formuleras som;  

 
”The aim --- is to prepare teachers who are aware of the effects of their act-
ions and factors around their work, thus equipping them to control their own 
activity and, perhaps, these factors. The goal is to develop teachers who will 
base their educational decisions on rational arguments in addition to experi-
ential arguments or,---, to develop teachers who have the capacity to use re-
search and research-driven competencies in their on-going teaching and de-
cision-making” (s.477). 

I relation till forskningsanknytningen kan också de så kallade övningssko-
lorna diskuteras. Övningsskolorna är statliga skolor och hör till det universi-
tet där lärarutbildningen finns, men skolan lyder under nationella och lokala 
läroplaner på samma sätt som andra skolor i den kommun där övningsskolan 
finns. Övningsskolornas personal har ett särskilt ansvar att handleda lärar-
studenter och också i vissa fall att undervisa på lärarutbildningens teoretiska 
studier. Det menar man är ett sätt att konkret föra samman forskning, som 
studenterna får med sig från de universitetsbaserade kurserna, och praktiskt 
arbete i ett klassrum. Detta ser man som ett sätt att förbereda studenterna på 
ett forskningsanknutet arbete även i klassrummet.  

Lärarens professionalisering och läroplanen 
Det tredje området som har bäring på lärarnas deltagande i läroplansarbetet 
är hur lärarprofessionen utvecklas, vilket är i fokus för den här rapporten och 
hör samman med de två andra forskningsområdena som översiktligt berörts 
här ovan. Läroplanen har en stark ställning i finländsk skola, och har sedan 
kommunreformen på 1990-talet också varit en direkt angelägenhet för lärar-
nas yrkesutövning. Sedan den reformen har läroplanen ofta varit formulerad 
delvis av lärarna själva genom att de deltagit i det lokala läroplansarbetet.  

Lärarprofessionalisering generellt och det nära tillhörande området lärar-
identitet är väl beforskade områden internationellt, men inte särskilt befors-
kat i Finland. Några aspekter av lärarprofessionalisering lyfts fram här och 
särskilt fokus läggs på de studier som tar fasta på hur läroplanen är en del av 
lärarprofessionaliseringen.  

Andy Hargreaves (2000) har analyserat paradigm kring lärarprofessional-
isering utifrån olika tidsepoker och skriver om hur synen på lärarprofession-
alisering både är föränderlig och starkt knuten till en önskan om vad skolan 
ska uppnå. Lärarprofessionalisering kan sägas inte enbart beröra vad lärare 
eller kollegier faktiskt gör för att bli bättre på sitt arbete, utan också hur man 
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själv som lärare reflekterar över sitt arbetsinnehåll och hur andra ser på ar-
betsinnehållet. Sachs (2001) menar att det finns två, ibland konkurrerande, 
diskurser i denna process. Hon menar att en utgörs av en demokratisk pro-
fessionell identitet som växer fram från lärarkåren själv, och som står i kon-
trast till en mer management-inriktad professionell identitet som följer av 
myndigheternas allt högre krav på att lärarnas arbetstid ska användas för 
dokumentation av olika slag (jfr. Tirri & Puolimatka 2000). Dessa konkurre-
rande diskurser kring läraridentitet får konsekvenser för lärarnas profess-
ionsutveckling eftersom en upplevd identitet också ger olika behov gällande 
professionsutveckling. Tirri (2014) konstaterar att den finländska lärarens 
kollektiva identitet har ändrats ”från att ha varit ett religiöst och moraliskt 
exempel till att bli en principfast professionell person som behöver kunna 
omsätta moraliska ställningstaganden i pedagogiska möten” (s.607, förf. 
översättning). Citatet kan verka trivialt och självklart, men är illustrativt för 
hur finländska lärare har sett och ser på sig själva som yrkesgrupp. 

Hargreaves (2000) menar att det generellt pågår ett skifte från att se sin 
roll som lärare som rätt så traditionell, innebärande att läraren står längst 
fram i klassen och lär ut kunskap, till en lärare som arbetar kollegialt, som 
inte har all kunskap utan hjälper eleverna att hitta strategier för sitt lärande. 
Denna förändringsprocess lyfter också Nixon, Martin, McKeown och Ran-
son (1997) fram och använder termer som ”professionella koder och prakti-
ker” som förändras för att beskriva en förändrad relation mellan läraren och 
eleven samt en ändrad syn på vad klassrummet ska användas till och hur. 
Hargreaves (2000) menar att  
 

”the puzzle and the challenge for educators and policymakers is how to build 
strong professional communities in teaching that are authentic, well suppor-
ted, and include fundamental purposes, and benefit teachers and students 
alike, without using collaboration as a device to overload teachers, or to steer 
unpalatable policies through them.” (s.166).  

Nixon med flera (1997) menar därtill att utvecklandet av en ”ny” profession-
alisering beror på professionens grad av deltagande i utformningen av yrkes-
innehållet. 

Läraren i Finland 
Läraren i Finland är generellt sett nöjd med sitt arbete (Simola 2005). Det 
finns dock bilder som motsäger denna enhetliga bild om nöjdhet, där stress 
och höga krav beskrivs som delar av vad det är att vara lärare i Finland idag 
(Webb Vulliamy, Hämäläinen, Sarja, Kimonen & Nevalainen, 2004a). I en 
studie av nyblivna lärare och deras inledande tid som lärare uttrycker lärarna 
förvåning över den stora arbetsmängden, över att arbetet som lärare innebär 
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så mycket annat än undervisning och arbete med eleverna (Aspfors 2012). 
Läroplansarbete är exempel på ett sådant område som nyblivna lärare inte, 
trots lärarutbildningens forskningsanknytning och läroplansteoretiska delar, 
riktigt alltid verkar ha omfattat är en del av att vara lärare.  

Eftersom det finns en stor samhällelig tilltro till skolan, finns det även en 
stor tilltro och nöjdhet med lärarna – något som påverkar lärarnas nöjdhet 
med yrket. Det som lärarna själv uppger att får dem att stanna i yrket är att 
de är dedikerade till arbetet med barnen, den professionella friheten och stöt-
tande kollegor (Webb m.fl. 2004a).  

Lärarna har stort ansvar för att åstadkomma lärande, snarare än att centra-
lisera styrningen av skolan och lärarna (Malinen, Väisänen & Savolainen 
2012). Simola (2005) menar att man i Finland inte räds att göra progressiva 
läroplansreformer men att man har en lärarkår som trots det är relativt kon-
servativ, något han ser som en paradox. En auktoritetstrogen självbild som 
finns generellt i Finland gör att ett tänkbart scenario då kan vara att en små-
butter lärargrupp tar sig igenom nya läroplaner och muttrar ett tag men sedan 
genomför reformen, eftersom någon bestämt så. 

 
Lärares didaktiska kompetenser i relation till läroplansarbete 
Hansén (1998) lyfter i sin forskning om lärarutbildning och lärarprofession-
alisering fram fyra steg som kan representera fyra didaktiska kompetenser 
som lärare behöver utveckla. Westbury, Hansén, Kansanen och Björkvist 
(2005) diskuterar vidare dessa steg i relation till lärarutbildning. De menar 
att lärarstudenter under sin utbildning, genom en forskningsbaserad lärarut-
bildning, har möjlighet att utveckla samtliga dessa kompetenser. De menar 
också att ett vidgat innehåll i lärarrollen kräver att samtliga lärarstudenter har 
förståelse för dessa didaktiska kompetenser för att de ska kunna uppnå en 
professionalitet (se även Goodson 1995). Westbury med flera (2005, s. 482) 
beskriver ”levels of curriculum making” och Hansén (1998) beskriver fyra 
lärarkompetenser på följande sätt: 

1) instruktionsbaserad aktivitet sker företrädesvis i en klassrumssituation. 
Det innebär att lärarens interaktion med eleverna uttrycks genom olika 
undervisningsmetoder. 

2) den enskilde lärarens pågående planering av hens egen undervisning. 
Läraren är inte i kontakt med den instruktionsbaserade aktiviteten utan foku-
serar på intentionerna kring stoff, innehåll, sekvensering, tidsanvändning 
etcetera – något som sedan tar form i dagliga planer för undervisning. 

Kompetens ett och två utgör kärnan av lärarens klassrumstid. Processen 
”att bli lärare” har haft ett dominerande fokus på dessa två inledande kompe-
tenser. (Westbury m.fl. 2005, Hansén 1998). 
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3) Kompetensen innehåller, förutom den individuella aspekten av lärarskap 
som fokuseras i kompetens ett och två, reflektioner över de kollektiva, kolla-
borativa och kontinuerliga processer runt läroplansrelaterade aktiviteter 
som äger rum i skolan. (Denna kompetens kan relateras till Finlands decent-
raliserade läroplanssystem). 
4) Kompetensnivån lyfter fram den kollektiva reflektionen som en verbal 
aktivitet och den innebär både en interaktion och en internalisering av ett 
professionsrelaterat gemensamt språk. Ett sådant språk frammanas från teo-
retiska och forskningsrelaterade diskurser om utbildning, men operational-
iseras genom lärarens egen förståelse av dessa i relation till bland annat 
klassrumsaktiviteter. 

Dessa forskare menar att, som redan nämndes, kompetenserna ett och två 
bär en traditionell förståelse av lärarrollen, eller vad det innebär att vara lä-
rare främst i ett klassrum. I dagens finländska läroplansprocess krävs även 
en vidgad kompetens som innebär att lärarna i Finland idag även behöver 
besitta kompetensnivå tre och också kompetensnivå fyra. Hur detta tar sig 
uttryck kommer att exemplifieras i den här texten i delarna som presenterar 
resultatet av studien. Kärkkäinens (1999, 2000) kvalitativa studie av två 
grupper av lärare som arbetat kollaborativt med läroplansutveckling visar på 
hur samtalet och utvecklingen av det gemensamma språket var centralt i hur 
kollaborativt grupperna arbetade. Det var också ”talet om” skola, pedagogik 
och undervisning som förändrades under tiden för det kollaborativa arbetet, 
och som fick manifestera hur lärarnas syn på sitt arbete förflyttades från att 
vara klassrumsorienterad till att bli mer inriktad på skolövergripande struk-
turer. Kärkkäinen menar också att kollaborativt lärande kan ses som en kon-
tinuerlig omformulering av gruppernas fokus för arbetet och att en sådan 
omformulering sker i process under tiden arbetet löper.    

Westbury med flera (2005) beskriver hur det skolbaserade läroplansar-
betet verkar förorsaka stora problem för skolor i Finland (se även Webb, 
Vulliamy, Hämäläinen, Sarja, Kimonen, & Nevalainen, 2004b), och hur det 
kan ses som extraordinärt svårt att skapa ett fokuserat och kontinuerligt kol-
lektivt samtal som stärker lärarnas och skolans professionalitet på det sätt 
som dessa kompetenser beskriver. Skolans traditionella organisation i lekt-
ionstider om 45 min och efterföljande rast på 15 min motsäger också ut-
veckling av dessa kompetenser, menar forskarna (Westbury m.fl. 2005).   

 
Läraren som aktör för skolutveckling genom bland annat läroplansar-
bete 
Läraren som aktör för skolutveckling och implementering av läroplanen är 
fokus för ett antal studier, men färre studier går att hitta om lärarens roll och 
arbete i relation till läroplanen. En delförklaring kan vara att lärarutbildning-
ens position är så stark i relation till den grundläggande utbildningen att det 
finns ett indirekt förgivet tagande i skolklimatet, som innebär att lärarna är 
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de som självklart sköter detta. Det gör det måhända också mindre intressant 
att forska kring. Dock finns det några studier. 

Vulliamy, Kimonen, Nevalainen och Webb (1997) samt Nevalainen och 
Kimonen (2013) diskuterar läraren som aktör i implementeringsprocessen av 
en förändrad läroplan. Vulliamy med flera (1997) visar att den identitet man 
som lärare i årskurserna 1- 6 har gällande sitt lärarskap fungerar som en 
medlare eller katalysator när man tar till sig förändringar som exempelvis en 
läroplansförändring. En stark identitet blir ett verktyg i förändringsarbete, 
medan en svagare identitet kan göra att förändringsprocessen blir svårare. 
Vulliamy med flera (1997) menar också att skolans storlek också har bety-
delse gällande hur man som enskild lärare tar till sig läroplansarbetet. Förfat-
tarna menar att mindre skolor lättare kan behålla tidigare (mer konservativa) 
värderingar och att de på grund av sin storlek inte behöver utmana vissa 
värderingar i samma utsträckning som större skolenheter måste göra om 
dessa värderingar förändras i nationella läroplaner. I andra publikationer 
(Webb m.fl. 2004b) diskuteras även hur de allra första läroplansreformerna 
från 1994, som inbegrep lärarnas stora involvering påverkade lärarnas egen 
syn på sin profession. I Webb med fleras (2004) resultat uttrycker många 
lärare osäkerhet kring vad de som lärare ska göra och producera, samt att det 
finns en stor ovana med processen kring läroplansarbetet. Webb med flera 
menar att lärarna då inte blev stärkta i sin profession genom läroplansarbetet, 
utan snarare att de kände sig nedvärderade och oerfarna. Webb med flera 
(2004b) beskriver att det kunde finnas stora variationer i hur man tog sig an 
det lokala läroplansarbetet. En skola drabbades av panik och en annan tog 
arbetet med lugn förvirring och orsakerna till de olika förhållningssätten var 
framför allt hur vana man var på skolan att arbeta kollegialt och samtala med 
varandra om pedagogiska aspekter av arbetet, inte bara praktiska aspekter.  

Salminen och Annevirta (2014) analyserar läroplanen från 2004 och lyfter 
i sina resultat fram att det är en förhållandevis liten mängd text som direkt 
riktar sig till läraren och till att handleda läraren, medan däremot informativ, 
medvetandegörande och indirekt handledning finns. Detta påverkar lärarens 
autonomi menar Salminen och Annevirta (2014).  

Sahlberg (2007) menar att lärare idag upplever en större frihet i läroplans-
arbetet, eftersom de inte behöver fokusera på årliga nationella tester eller 
särskilda prov. Sahlberg menar att  
 

”Increased teacher and school autonomy in the 1990s has led to a situation 
where schools can not only arrange teaching according to their optimal re-
sources, but allocate teaching time within the national curriculum framework 
differently from school to school”. (s. 156) 

En begränsad internationell utblick på lärares deltagande i läroplansproces-
ser ger olika slags insikter. Det finns en del forskning om lärares roll och 
deltagande i läroplansprocesser och beslutsfattande i skolan (se till exempel 
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Conley 1991, Kirk & Macdonald 2001, Choi Wa Ho 2010, Huizinga m.fl. 
2014). Kirk och Macdonald (2001) beskriver ett nationellt läroplansarbete i 
Australien där man i processen haft goda förutsättningar att involvera lärar-
na. De visar i sin studie hur lärarna trots det, inte aktivt involveras i arbetet 
och tillåts vara aktiva agenter, utan får en sekundär roll i relation till det fak-
tiska skrivarbetet. Lärarna blir lyssnade på men blir inte aktiva ägare av lä-
roplanen, menar Kirk och Macdonald (2001) eftersom de inte får tillgång till 
beslutsfattande gällande exempelvis läroplanstexternas innehåll. Kirk och 
Macdonald (2001) beskriver skeendet som att man igen är "konfronterade 
med att behöva välja mellan ett uppifrån-och-ner och ett nerifrån- och -upp 
perspektiv på kontroll" (s. 566) av skolsystemet istället för som forskarna 
efterlyser att man kunde se processer bortom dessa perspektiv där alla intres-
senter är involverade och aktiva ägare av läroplansprocess. En av slutsatser-
na i studien av Kirk och Macdonald är bland annat att för att lärare ska 
kunna vara partners i läroplansprocesser behöver de få vara aktiva agenter 
som kan vara med och omforma ramarna och förutsättningarna som skapas 
genom just läroplansprocesser. Att bara finnas med som sekundär agent är 
inte tillräcklig, menar Kirk och Macdonald (2001). 

Relaterat till tidigare forskning kommer denna studie att bidra med att 
göra bilden av lärarnas deltagande tydligare och också problematisera den 
kommunala organisationen samt rektors roll och ledarskap i att göra lärarna 
delaktiga i läroplansarbetet. Studien kan också tydliggöra vikten av att lärar-
na är delaktiga i skapandet av läroplanen och förståelsen av den, eftersom 
det är lärares uppgift att omsätta innehållet i den.  
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Metod och material  

Det huvudsakliga syftet med studien har varit att studera lärarnas deltagande 
i läroplansprocessen i Finland i syfte att beskriva och förstå den. För att nå 
det syftet behövs i huvudsak två typer av material. Det behövs ett material 
som är av mer informativ karaktär om hur läroplansprocessen går till, vad 
läroplanen de facto består av och vilka intressenter som deltar i läroplans-
processen. Detta behövs för att förstå läroplansarbetets omfattning, vikt i 
samhället och för att sedan kunna lyfta fram olika synsätt på lärarnas delta-
gande i detta arbetssätt. Vidare behövs material som belyser hur involverade 
personer och lärare ser på lärarnas medverkan, vilket innebär material där 
insatta personer på olika platser i samhället ger sina tankar och sin syn på 
lärarnas grad av deltagande i denna process. För att få den här typen av 
material har kvalitativa intervjuer och platsbesök bedömts som de mest rele-
vanta metoderna. Platsbesöken har mer ett informativt syfte och en möjlighet 
att kontextualisera materialet, men bidrar inte i sig med material som får 
betydelse för studiens resultat. 

I den här kvalitativa studien har intervjuer varit det huvudsakliga materi-
alet som använts för analys. Intervjuer kan ge båda typerna av ovan nämnda 
material. Även dokumentstudier har gjorts. En kombination av dessa meto-
der lämpar sig för att få fram information om läroplansprocessen eftersom 
det då är möjligt att direkt ställa följdfrågor om något är oklart. Det går 
också att genom intervjuer få fram synvinklar på ett fenomen, här hur lärar-
nas deltagande i läroplansarbetet ter sig. Att få ta del av flera människors syn 
på ett och samma fenomen är centralt eftersom det möjliggör byggande av 
helhetsbilder, och tillförlitligheten och trovärdigheten kan öka. Detta innebär 
inte att de individer som deltagit tycker lika, men att deras röster får fungera 
som delar i byggande av en bild som kan ses från många perspektiv. 

Intervjuer och genomförande 
Intervjuerna har genomförts med personer som har god kunskap om läro-
plansprocessen och som på olika sätt varit aktiva deltagare utifrån sitt arbete. 
Urvalet är gjort utifrån kunskap om fältet och utifrån att de personer som 
inledningsvis tillfrågades att delta i en intervju uppmanats ge tips på perso-
ner som kunde vara relevanta för den här studien. Urvalet av intervjuperso-
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ner har därmed varit målinriktat (jfr engelskans ”purposive sampling” i 
Bryman 2011), inte alls slumpmässigt, eftersom intervjuerna både skulle 
vara informativa, det vill säga ge kunskap om hur processen faktiskt gått till, 
och även ge inblickar i uppfattningar och upplevelser av processen, det vill 
säga mer diskursiv kunskap. I någon mån kan urvalet även benämnas så 
kallat snöbollsurval, vilket innebär att en person tillfrågas om någon som kan 
vara intressant att intervjua, varpå hen ger tips om någon att intervjua etce-
tera. Det menas då att det blir som en snöbollseffekt genom att en persons 
tips kan leda till en hel rad intervjupersoner.  

Fördelarna med målinriktat urval är att man oftast träffar rätt genast när 
man söker intervjupersoner på ett fält som är något okänt för forskaren. Då 
riskerar man inte att samla material som ligger utanför forskningsfrågorna. 
Med det målinriktade urvalet kan man alltså minska tidsanvändningen i 
materialinsamlingen och också hitta intervjupersoner som på ett konstruktivt 
sätt kan bidra till studien med kunskaps- och erfarenhetsgrundade tankar och 
synpunkter. Riskerna med målinriktat material är att det inte ger en generell 
bild av ett fenomen och bilden som framträder ur materialet kan verka väl-
digt positiv. Detta eftersom man i någon mån enbart valt ”de bästa” man 
kunnat. Därigenom har man också fått personer som är väl insatta i ett om-
råde, och att ha mycket kunskap om något minskar också sannolikheten att 
vara kritisk till något särskilt när det som i detta fall gäller förändring. En 
risk är därför att validiteten och reliabiliteten kan bli lidande. Den risken kan 
man minska genom att, som här har gjorts, intervjua något som här bedömts 
som ett tillräckligt antal personer, och personer som inte är bundna till 
varandra genom gemensam arbetsplats, samma språk eller samma arbetsort. 

Intervjupersonerna har valts utifrån att de arbetar på olika platser som har 
stor betydelse för läroplansarbetet. Utbildningsstyrelsen (UBS) har den be-
slutande makten över de nationella delarna, lärarfacket har stark ställning 
och stort inflytande och forskarna har en mer övergripande syn på skolan. De 
som arbetar på fältet i skolan eller i nära anslutning till skolan kan ge en bild 
av hur läroplansarbetet fungerar på gräsrotsnivå. Vid val av skolor och lärare 
att intervjua fanns en mängd olika möjligheter och kommunens storlek och 
språk har varit mest vägledande i urvalet av skolor och lärare för att få en så 
stor spridning som möjligt på ett rätt så litet material. Jag har försökt hitta 
skolor och lärare i både storstad, mellanstor stad och landsort för att se om 
processerna och lärarnas deltagande skiljer sig åt. Jag har också valt både 
finska och finlandssvenska skolor för att kunna belysa båda språkgruppernas 
perspektiv och delaktighet. Jag ville också få med någon övningsskola ef-
tersom deras perspektiv på läroplanen får rätt stora konsekvenser för de bli-
vande lärarnas synsätt.  

Sammanlagt har 17 intervjuer gjorts med 35 personer sammanlagt, varav 
tre har varit fokusgruppsintervjuer. I de tre fokusgruppsintervjuerna har 3-7 
personer deltagit. Av samtliga intervjuer har nio gjorts på finska och åtta på 
svenska.  
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De som intervjuats har varit: 
 
Tjänstemän på Utbildningsstyrelsen 
Tjänsteman/Forskare Åbo Akademi 
Tjänsteman lärarfacket OAJ (Opettajien Ammattijärjestö) 
Bildningsdirektör/Skolledare 
Läroplanskoordinatorer 
Fem rektorer 
Tjugo lärare 
 
Intervjuerna har genomförts på personernas arbetsplatser, förutom i ett fall 
då en lärare kom från en annan skola till skolan där andra intervjuer genom-
fördes. Jag har också deltagit vid ett mötestillfälle vid en kommuns kom-
munövergripande läroplansarbete där hela kommunens alla lärare deltog och 
arbetade med läroplanstexter i ämnesvisa grupper. Av etiska skäl kommer 
det tillfället inte särskilt att redovisas utan det tas indirekt med i texten för att 
förstärka vissa delar. Alla som intervjuats har blivit informerade om Veten-
skapsrådets etiska grundregler och samtliga har fått ta del av de utskrivna 
intervjuerna innan analysen gjordes. I ett fåtal fall ha detaljer ändrats, och 
dessa har varit av informativ karaktär för att förtydliga fakta som framkom-
mit i intervjun. Intervjupersonerna har också informerats om att inga namn 
på personer eller skolor kommer att presenteras i texten. I resultatdelarna 
märks detta, eftersom intervjucitat står ”själva” och inte tillsammans med 
specifikt personnamn.  

Intervjuerna har genomförts i Helsingfors, Esbo, Uleåborg, Vasa, Kors-
holm och Närpes vilket ger en spridning. 

Analysprocesser gällande intervjumaterialet 
Samtliga intervjuer har transkriberats. Dessa transkriptioner har varit ut-
gångspunkten i analysprocessen, och endast vid ett par tillfällen har intervju-
erna lyssnats på igen. Det har varit då transkriptionen inte varit tillräckligt 
tydlig eller då ord i transkriptionen gjort att sammanhanget gällande vad som 
sagts inte varit tydligt.  

Analysen har gjorts i flera faser. Dessa faser är inte på förhand givna utan 
materialets omfattning och spännvidd har gjort att analysprocessen blivit på 
ett visst sätt. Syftet med studien och forskningsfrågorna har varit vägledande 
genom hela analysprocessen. Den övergripande tanken vid analysens olika 
faser har varit att hitta mönster och teman i materialet som svarar på forsk-
ningsfrågorna och ger reflektionsrum gällande syftet.  

Inledningsvis har samtliga transkriptioner lästs igenom mycket noggrant, 
och aspekter som svarat mot syftet och forskningsfrågorna har markerats. I 
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denna process har en första ”grovanalys” blivit tydlig, där vissa mönster 
framträtt och det varit möjligt att ana ett tentativt resultat. Från denna första 
genomläsning och grovanalys framträdde två olika analysspår. Det ena ana-
lysspåret berörde själva innehållet i läroplanen, hur processen gått till och 
hur det tagits emot och vilka implikationer det kunde få för ”lärarskapet” 
framöver. Detta analysspår svarar också främst mot forskningsfrågorna tre 
och fyra, samt är av mer informativ karaktär – något mera ”a matter of fact”- 
så här har vi upplevt och så här gick det till. Ett parallellt analysspår fram-
trädde och gällde hur materialet kunde förstås gällande lärarnas deltagande 
och vilka villkor för lärarnas deltagande som intervjupersonerna lyfte fram. 
Detta andra analysspår var av mer diskursiv art gällande hur lärarnas delta-
gande kunde förstås. Utsagor av olika art utgjorde grunden för en mer tol-
kande diskursiv analys. Det innebär här att även om det intervjupersonen sa 
egentligen var svaret på en fråga om läroplanens innehåll lyfte vederbörande 
fram även övergripande faktorer för sitt eget deltagande i en bisats eller ett 
sidospår. Denna mer tolkande analys har pågått som en parallell process med 
analysen som vidare beskrivs.    

Hanséns (1998) fyra steg av lärarreflektion, som tidigare presenterades, 
fungerar som ett slags analysverktyg för diskursanalysen. Hanséns fyra steg 
fungerar som perspektiv på hur lärares diskurser kan förstås och analyseras. 
Lärardiskurser om läroplanen kan placeras in i de olika stegen och ge ett 
underlag för att förstå hur lärarna reflekterar olika och förstår sitt eget delta-
gande på olika sätt. Om exempelvis en lärare i intervjun berättar och reflek-
terar på ett sätt som kan analyseras som att hen ger uttryck för att befinna sig 
på steg 3, kan lärarens sätt att förstå läroplansarbete och henoms eget delta-
gande i det förklaras på ett visst sätt. I den här studien görs dock inte en spe-
cifik analys av varje lärarintervju med hjälp av Hanséns fyra steg, på grund 
av att materialet är för begränsat och etiska aspekter inte möjliggör det. Men 
de fyra stegen fungerar som en fond i vilken intervjupersonernas utsagor 
reflekteras. Enskilda lärare kunde gå att skönja i en sådan analys. Däremot 
kommer det att föras allmänt hållna resonemang utifrån Hanséns fyra steg 
avseende lärarnas reflektionsnivå och deras sätt att se på sitt eget deltagande 
i läroplansarbete. Hanséns fyra steg är då ett sätt att förstå och i viss mån 
analysera diskurser kring lärarskap i läroplansprocess och därför relevant att 
förhålla sig till den här.  

Efter att en första genomgång där markeringar i materialet gjorts, har 
dessa markeringar gåtts igenom och klippts samman till en sammanställning. 
Från denna sammanställning har sedan liknande uttalanden eller samtalsom-
råden tematiserats under olika rubriker som varit tänkta att spegla uttalandet 
eller samtalsområdet. Exempel på sådana rubriker är Lärarutbildningen, 
Synen på lärande, Krav på lärarna, Processen och Kommunsamverkan. 
Dessa teman har sedan ytterligare grupperats samman till en tänkt struktur 
för rapportens första resultatdel.  
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Den parallella, mer tolkande och diskursiva, analysen har svarat mot frå-
gan om hur lärares deltagande kan förstås och beskrivas ur mer ett policy-
perspektiv. Analysen i del II utgår från de analysspår som framkom gällande 
hur villkoren för lärarnas deltagande avgör hur mycket de kan delta eller inte 
och är mer en kvalitativ analys av hur rektorer och lärare själva förstår delta-
gandet.  

Under analysens gång har även material som intervjupersonerna nämner 
eller lyfter fram sökts fram och gåtts igenom. Det materialet betraktas som 
sekundärmaterial i analysen och kan ge kompletterande information i resul-
tatredovisningen, främst i förtydligande syfte. 

En ovanlig utmaning har varit att analysera material på två väldigt olika 
språk. Detta bedöms dock inte påverka resultaten, men har gjort att arbetet 
stundtals tagit lång tid i anspråk.   

Dokumentanalys och genomförande 
Dokumenten som lästs har fungerat både som kunskapskälla och grund för 
analys. De dokument som funnits med i den här studien har varit både styr-
dokument, presentationer, myndighetsrapporter och tidigare forskning. Läs-
ningen av materialet har gjorts på flera nivåer, där kunskapsinhämtning och 
analys gått hand i hand. Det har inneburit att jag tagit till mig texten som ny 
kunskap samtidigt som jag analyserat textens innehåll i relation till det jag 
tidigare läst inom samma område eller det som jag läst i efterhand.  

Urvalet av dokument har gjorts på olika sätt. Tre olika sökningar på tidi-
gare forskning har gjorts med olika sökord i fokus. Som sökmotorer har 
ERIC, Google Scholar och LIBRIS använts i huvudsak, men dessa databaser 
har ibland lett vidare till en noggrannare sökning på en enskild tidskrifts 
webbsida eller till noggrannare sökning på enskilda forskares publikationer. 
Den forskning som jag sedan läst noga har också fungerat som källa för vi-
dare läsning, genom att forskare i sin tur refererat till andra forskare som 
skrivit om liknande saker. Den finländska pedagogföreningens tidskrift Kas-
vatus har gåtts igenom helt och hållet från första nätbaserade publikation 
1999 till 2015. Kasvatus ges ut fyra-fem gånger per år.  

Myndighetsrapporter och styrdokument har sökts på något annat sätt. Ut-
bildningsstyrelsens webb (oph.fi) har fungerat som huvudsaklig sökplats där 
publikationerna gåtts igenom. Grunderna för grundskolans läroplan 2014 har 
varit huvudsakligt styrdokument och den har lästs både på finska och 
svenska. Grunderna för grundskolans läroplan 1994 och 2004 har lästs mer 
översiktligt.  

Studiens omfattning har endast möjliggjort läsning av ett begränsat antal 
publikationer. Det finns andra publikationer som berör ämnet. I Finland pub-
licerar till exempel Utbildningsstyrelsen en hel del forskningsliknande litte-
ratur, exempelvis antologier kring olika skolrelaterade teman. Därtill finns 
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det nya Nationella centret för utbildningsutvärdering (karvi.fi) som gör mer 
kvalitetsgranskningar och nedslag i hela utbildningssystemet från förskola 
till universitetsutbildning. Därifrån har också en del litteratur använts. Dessa 
båda myndigheters publikationslistor är digra och mångfacetterade, men 
kräver tid. 

Övningsskolorna (11 stycken) har haft ett särskilt uppdrag att i läroplans-
processen fungera som inspiration för de regionala skolor som funnits i deras 
område. För detta syfte har det skapats en webbportal kallad eNorssi1. Där 
har varje övningsskola haft öppna ”rum” där de på olika sätt skapat material 
för alla att ta del av. Dessa sidor har gåtts igenom och särskilt på den fin-
landssvenska webbsidan har det funnits mycket material, inklusive presentat-
ioner från olika utbildningstillfällen, att ta del av.  

Gällande annat webbmaterial så har även ops-tuki, eller lp-stöds sidor 
(http://ops2016.fi/ops2016/) och Utbildningsstyrelsens särskilda läroplans-
webb OPS2016 (http://www.oph.fi/ops2016/tiekartta) gåtts igenom systema-
tiskt. Texterna har huvudsakligen lästs på finska, men de sidor som bara 
funnits på svenska har naturligtvis lästs på svenska. Webbsidorna som an-
vänts har mer fungerat som kunskapskälla för att förstå processens olika 
delar.  
  

                                                
1 Norssi står för ett slangaktigt ord för ”normaalikoulu” som är det finska ordet för övningsskola. 
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Resultatdel I 

I den första resultatdelen är fokus på att redovisa resultat om hur lä-
roplanens innehåll ändras, hur lärares deltagande och inflytande kan 
förstås utifrån nationell nivå och nationella riktlinjer samt på hur 
uppbyggnaden av läroplanen är. 
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Finlands läroplansarbete och den pågående 
implementeringsprocessen 

 
Läroplansrevidering har skett i Finland 1970, 1985, 1994, 2004 och nu 2014. 
Från och med reformen 1994 innebar det även en kommunalisering av sko-
lan, och sedan dess har läroplansdokumentet kallats Grunderna för grund-
skolans läroplan vilket syftar till att en stor del av läroplansarbetet också är 
ett arbete lokalt i kommunerna och att den kommunala läroplanen är Läro-
planen. Det är från och med då möjligt att tala om en tudelad process, en 
nationell och en lokal, där ofta lärare på lokal nivå är med och formulerar, 
samtalar om, konkretiserar och formulerar den läroplan som ska användas 
lokalt av kommunen. Sedan reformen 1994 har det alltid funnits en norme-
rande del i grunderna som inte varit tillåten att ta bort från den lokala läro-
planen. I Vitikka, Krokfors och Hurmerinta (2012) redogörs i detalj för läro-
plansprocesser förr och nu.  

Sedan 1994-års läroplansreform ges alltså kommunerna, det vill säga ut-
bildningsanordnarna, ett stort lokalt ansvar (Hansén 1998). Decentralise-
ringsreformen svarade mot en kritik mot tidigare nationella läroplaner som 
tenderade att överdrivet betona kognitiva aktiviteter, det fanns en kritik mot 
att skolbyråkratin växte och att den nationella läroplanen upplevdes irrele-
vant i lärares dagliga arbete (Syrjäläinen 1995). Målet med 1994-års läro-
plansprocess var att bidra till att förändra skolan från att vara en institution 
som primärt implementerat en läroplan som producerats någon annanstans, 
till att bli en institution ansvarig för att producera egna styrdokument – från 
att ha skrivits av grupper av experter skulle nu lärarna själva formulera inne-
hållet i undervisningen (Hansén 1998). Reformerna sågs som radikala ef-
tersom de fick långtgående konsekvenser för lärarnas arbete och därmed 
också för lärarutbildningarna, samtidigt som reformerna sågs som en för-
stärkning av lärarnas möjlighet att utforma läroplanens innehåll, och därmed 
också delvis sitt eget arbete (Hansén 1998).  

Hansén (1998) menar att decentraliseringen innebar nya vägar för lärare 
att skapa skolvisa arbetssätt, eftersom skolorna nu kunde profilera och lyfta 
fram sådant som ansågs av värde att lyfta fram i skolan. Lokalt utvecklad 
kunskap kunde bli skolkunskap.  
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Karlsen (1993 i Hansén 1998) presenterar fyra sätt att se på decentrali-
sering, som kan vara olika sätt att beskriva och förstå decentraliseringen av 
läroplansprocessen i Finland. Först, innebär det en fysisk och geografisk 
”dekoncentrering” av beslutsfattande. För det andra, en förflyttning av funkt-
ioner från centrum till periferin. Den tredje aspekten av decentralisering kan 
ses som att faktisk makt förflyttas från centrum till periferin något som också 
innebär en förändrad administrativ styrning. För det fjärde innebär också 
decentralisering en ökad autonomi kombinerat med ansvar för aktörerna i 
periferin. Hansén (1998) menar att även om decentraliseringstrenden fanns 
på 1990-talet brett i samhället, reflekterar den på skolområdet även en be-
kräftelse på lärarnas samhälleliga status som självständiga professionsut-
övare. Att lärarna sågs som självständiga professionsutövare går hand i hand 
med att lärarnas bas i yrkesutövningen är en forskningsbaserad lärarutbild-
ning och detta menar Hansén ha möjliggjort denna syn på lärarna.  

De nationella läroplanstexterna benämndes då, som redan nämnts, inte 
längre läroplan, utan grunderna för läroplan, något som skulle indikera att 
den lokala läroplanen så som den utformades de facto var läroplanen, och de 
nationella texterna grunderna för (den lokala) läroplanen. Kommunvis gjor-
des därmed en tolkning av de nationella texterna så att de lämpade sig för 
den lokala kontexten. I det lokala arbetet uppmanades också att lokala intres-
sen eller lokal särprägel eller särkunskap lyftes in i läroplanen. Den lokala 
läroplanen fick, och får fortfarande, dock inte utesluta något från de nation-
ella grunderna, utan syftet är att den ska konkretisera innehållet till en ge-
nomförandenivå. Den nationella texten är normerande. De lokala läroplaner-
na är i kraft lika länge som den nationella läroplanen är i kraft och revideras 
inte under tiden.  

Förutom de läroplaner som utformades lokalt sammanställs läsårsplaner 
på skolnivå, något som görs fortfarande. Dessa läsårsplaner ska arbeta så att 
den lokala läroplanen uppfylls och beslut om den lokala läroplanen fattas 
oftare av antingen skolnämnd eller liknande, eller av skolans direkt-
ion/styrelse. Läsårsplanerna kan modifieras utifrån läroplanen och grunderna 
för grundskolans läroplan vilket gör att läsårsplanen är mest styrande för det 
faktiska arbetet men läroplanen för ramarna för det faktiska arbetet.  

Laukkanen (1998) konstaterar att det sedan 1994 varit en tydlig förflytt-
ning ”towards the professional and consumerist accountability models, but 
the public accountability model still has a clear position” (s.123). Rinne med 
flera (2002) menar att för att beskriva förändringen under 1990-talet kan 
man inte undvika ord som val, utvärdering, decentralisering men också ned-
skärningar – något som präglade 1990-talets Finland och något som även 
präglar Finland idag.  

Läroplansarbetet på lokal nivå är långt ifrån enbart ett skrivarbete. Det 
kan finnas en bild av att den huvudsakliga innebörden av ”att utforma den 
lokala läroplanen” skulle vara att producera skriven läroplanstext. Resultatet 
av den empiriska studien i den här rapporten kommer att visa det som 
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Hansén (1998) beskriver, att läroplansarbete mest innebär pedagogiska och 
didaktiskt inriktade samtal och diskussioner mellan professionella lärare. I 
ett sådant samtal skapas ett gemensamt språk, gemensam förståelse och ge-
mensamma visioner kring skolans uppdrag och undervisningens innehåll. 
Hansén (1998) benämner läroplansarbetet som lärare gör med ord som frihet, 
sammanhang och kollaboration. Hirvi (1994) menar att läroplansarbetet är 
en process av ”a constant search for the balance between freedom and equa-
lity”. 

Frågan om likvärdighet lyfts fram gällande de lokala läroplanerna.Kan 
skolan förbli likvärdig när läroplanerna utformas lokalt och ingen systema-
tisk statlig granskning, kontroll eller utvärdering görs av läroplanerna? Det 
är en relevant fråga, men ingen fråga som framträder som akut eller omedel-
bar, i den här studien. Den finns, den beaktas, men det verkar inte finnas 
några särskilda tendenser till att radikalt vilja förändra läroplansprocessen på 
grund av risken för ökad brist på likvärdighet. Däremot har ett relativt nytt 
institut grundats, möjligen som ett slags svar på detta. Karvi, eller Nationella 
centret för utbildningsutvärdering, har funnits sedan 2014 och har som upp-
drag att 

 
”genomföra utvärderingar av utbildningen samt utvärderingar av den verk-
samhet som bedrivs av utbildningsanordnare och av högskolor. Ut-
värderingscentret genomför också utvärderingar av inlärningsresultat inom 
den grundläggande utbildningen och inom utbildningen på andra stadiet”2  

och kommer att ha ett uppdrag att följa upp valda delar av den pågående 
läroplansprocessen. Eftersom institutet är nytt, och är en sammanslagning av 
tidigare institut, verkar det som om institutets inverkan eller plats i utbild-
ningsstyrningen inte har framkommit än. Analysen visar att endast tjänste-
männen på UBS hänvisar till detta institut. 

Varför ny inriktning på läroplanen?  
En av frågeställningarna som måhända dyker upp när man läser om den nya 
läroplanen i Finland är frågan – varför? Elever från en skola som har nått 
toppresultat i internationella mätningar flera gånger – varför vill man ändra 
på ett ”vinnande koncept”? De orsaker som nämns i olika dokument och som 
också framkommer i intervjuerna relaterar till en förändrad omvärld som 
eleverna lever i, och framför allt, kommer att leva i, och man menar att sko-
lan inte är relevant för eleverna så som den ser ut idag, i en sådan värld. Man 
vill att skolan ska väcka elevernas lust och motivation, och att eleverna ska 
trivas i skolan, något som flertalet mätningar visat att finländska elever inte 

                                                
2 http://karvi.fi/sv/ncu/, 2016-01-27 
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riktigt gör. De är inte motiverade, har inte riktigt lust att lära och trivs inte så 
bra som till exempel svenska elever. Slutsatsen man dragit i Finland är att 
skolan inte känns angelägen eller inriktad på eleverna, utan att skolan mest 
varit till för lärarna, undervisningen och för skolans egen skull. Analysen 
som görs är att eleverna ska leva och verka i en komplex värld och skolan 
behöver ge eleverna de förmågor de behöver för att klara av att leva i en 
sådan värld, där det globala och lokala möts. Här menar man att inriktningen 
”mångsidig kompetens” ska svara mot dessa förmågor. Ett sätt att formulera 
det är så här, en av intervjupersonerna säger: 
 

”Hur förändras världen? Hur förändras den värld, där barn och unga le-
ver? Och vilket slags kunnande behöver de redan nu, än mindre i sin egen 
framtid för att kunna leva i en sådan värld? Det framkom så tydligt utifrån all 
forskning och diskussion att detaljerad ämnesundervisning, dess betydelse 
minskar på sätt och vis. Vi behöver mer sådant som vi nu har börjat kalla 
mångsidig kompetens (”laaja-alaiseksi osaamiseksi suomen kielellä”) och det 
är sådant ämnesöverskridande, mer som betonar förmågor, att hur eleven… 
Fast vi definierar det som lärande. Lärande innehåller alltid kunskap, det be-
hövs kunskap i botten. Men det är sedan, som den förmågan att kunna an-
vända den kunskapen, förmåga att handla i olika situationer och hantera 
också så att säga… Att i lärandet behövs också de värden och attityder som 
påverkar det hur vi agerar, hur vi använder den kunskap vi har och till vad, 
till bra eller dåliga saker.” 

Detta är något flera intervjuade återkommer till – skolan kan inte längre lära 
barnen utantillkunskap för ett summativt prov eller ”korsordskunskaper” 
som en rektor kallar det  – eleverna behöver kompetenser och förmågor för 
livet med kunskaper som bas. Eleverna behöver också få använda sina digi-
tala kunskaper i skolan som en del av sitt lärande, menar lärare som intervju-
ats i studien. 

Läroplansprocessen idag  
Kommunerna i Finland arbetade läsåret 2015-2016, lokalt med den kom-
mande läroplanen som träder i kraft den 1 augusti 2016. Ikraftträdandet gäl-
ler än så länge enbart årskurserna 1-6, och årskurserna 7-9 och gymnasiet 
kommer successivt att börja arbeta med de nya grunderna. Den lokala pro-
cessen kan se olika ut mellan kommunerna, eftersom kommunerna själva får 
organisera sitt läroplansarbete på det sätt som lämpar sig bäst för dem. Detta 
kommer att diskuteras i följande resultatkapitel.  

Grunderna för grundskolans läroplan fastställdes av Utbildningsstyrelsen 
22 december 2014 efter en två år lång process av samverkan, processande 
och inhämtande av synpunkter. Processen har varit mycket öppen, ”så öppen 
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som den kunnat vara och som den någonsin varit, skulle jag säga” enligt en 
tjänsteman på Utbildningsstyrelsen. 

Processen med att ta fram en ny läroplan startade genast den förra sjösat-
tes, menar en tjänsteman på chefsposition på UBS. Då började man på olika 
sätt samla in information och kunskap gällande innehåll och process. Kon-
kret började arbetet med att man från utbildnings- och kulturministeriets sida 
skapade en arbetsgrupp gällande förnyad timfördelning. 2012 kom Statsrå-
dets förordning om timfördelningen i grundskolan och utifrån den gavs Ut-
bildningsstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny läroplan utifrån innehållet i 
förordningen.  

Sedan de förra läroplansgrunderna hade man länge tänkt på att skapa en 
än mer öppen process kring grunderna för läroplanen, berättar samma tjäns-
teman. Den överlag ökade digitaliseringen gjorde att man kunde organisera 
arbetet än mer öppet och fokuserat på samarbete, och också stärka lärarnas 
roll också i det nationella arbetet. Så här formulerar hen det: 
 

”Och förstärka speciellt lärarnas roll också i det här nationella läroplans-
arbetet, inte bara i det lokala utan att de på ett äkta och ärligt sätt kan ha en 
roll även i det nationella arbetet. Det var en sådan viktig sak.” 

Man har under hela den övergripande nationella processens gång i olika 
skeden sedan hösten 2012 lagt ut förslag på läroplanstexter på en öppen 
webbsida, ops2016.fi, och bjudit in allmänheten att komma med synpunkter. 
Enskilda lärare eller lärargrupper kunde vara sådana som hörde av sig i dessa 
öppna kommentarsrundor, och även organisationer, intressegrupper och 
andra myndigheter. Sammanlagt har man till UBS fått in över 4 000 syn-
punkter, och alla synpunkter har tagits del av, sammanställts och delgivits de 
olika grupper som haft olika uppdrag gällande läroplansinnehållet. Förutom 
dessa webbsynpunkter har även ett antal remissinstanser fått ta del av det 
slutliga förslaget under hösten 2014 och gett sina synpunkter innan beslut 
fattats.  

Det sattes samman 30 tematiska arbetsgrupper 2012-2013 och dessa 
grupper arbetade med olika delar av de nationella grunderna.3 I grupperna 
deltog sammanlagt fler än 300 personer och deltagarna i dessa grupper var 
tjänstemän från UBS, forskare, rektorer, lärare, fackliga representanter samt 
representanter från näringsliv. I några grupper deltog också särskilda sak-
kunniga som man bedömde behövdes. Rekryteringen till grupperna gjordes 
via kontaktnät och var inget som man som exempelvis lärare formellt kunde 
söka sig till.  

I samband med att arbetet startade 2012 gjordes vid UBS en så kallad 
vägkarta för läroplansprocessen som man sedan följde och kommunicerade 

                                                
3 Arbetsgrupperna och deras arbete finns mer utförligt beskrivna på 
http://www.oph.fi/lp2016/arbetsgrupper, 2016-02-02 
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ut så att processen skulle vara transparent och möjlig även för utomstående 
att följa. Denna har man sedan också följt och inte behövt revidera under 
tiden.  

Parallellt med den nationella processen har de elva övningsskolorna haft 
ett särskilt stödjande uppdrag för kommuner och skolor i de regioner där 
övningsskolorna är belägna. Deras uppdrag har varit att fungera som en slags 
länk mellan UBS och den lokala nivån, och där dessa övningsskolor bland 
annat arrangerat seminarier och utbildningstillfällen om de nya grunderna, 
främst för skoldirektörer, bildningsdirektörer, rektorer och tjänstemän. En-
skilda lärare har inte varit huvudsaklig målgrupp under de inledande delarna 
av arbetet, utan lärarnas deltagande har markant ökat från våren 2015, menar 
en tjänsteman på Åbo Akademi som tillsammans med Vasa Övningsskola 
varit en av de övningsskolor som arrangerat läroplansrelaterade utbildnings-
tillfällen. Representanter för övningsskolorna har också funnits med i UBS 
nationella arbete, i bland annat de arbetsgrupper som UBS satte samman.   

Sammantaget framstår det i föreliggande studie att det finns en stor nöjd-
het kring processen, och också kring grundernas innehåll. Rektorer och 
tjänstemän uttrycker det tydligt, att den öppna och inkluderande processen 
över tid har varit lyckad och uppskattad. En rektor säger att processen ”varit 
den bästa någonsin”. Lärarna har inte på samma sätt kommentarer om den 
nationella processen, utan de lärare som kommenterar texten som sådan sä-
ger sig vara nöjda med innehållet.  
 
Innehållet i Grunderna för grundskolans läroplan 2014  
Grunderna för grundskolans läroplan 2014 innehåller stora principiella för-
ändringar jämfört med grunderna 2004. Textmässigt är den mer omfattande 
än 2004-års grunder, och 2004-års grunder var i sin tur avsevärt mer omfat-
tande är 1994-års grunder. Grunderna för grundskolans läroplan 2014 utgör 
knappt 500 sidor text, men flertalet av de intervjuade refererar till texten i 
digitalt format och nämner väldigt sällan det totala antalet sidor.  

Delarna som anger undervisningens mål och innehåll har skurits ner, efter 
att 2004-års grunder ansetts omfatta allt för mycket, vilket resulterade i 
stress hos lärarna och känslan av att inte gå på djupet med något. I de nya 
grunderna är också en bärande tanke att undervisningen ska vara helhetsin-
riktad, ämnesövergripande samt att den ska bygga på en syn på lärande som 
utgår ifrån elevernas behov, snarare än lärarnas vilja eller utifrån lärobokens 
kapitelindelning. En förändrad syn på lärande får till följd att synen på barn 
och barns deltagande också behöver förändras, något som flera intervjuper-
soner framhåller. Så här uttrycker en rektor detta: 
 

”Men nu ska vi mer och mer lyssna och ställa frågor, att vad dessa barn 
som lever sin barndom i detta nu, som är mycket annorlunda jämfört med hur 
det var för 20 år sedan, bara som exempel. Så, vad behöver de? Vilka behov 
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har de? Hur byggs deras lärande? Den basen är ändå i deras utveckling an-
norlunda jämfört med tidigare. Och sedan å andra sidan, är framtiden lika 
mycket närvarande här som är svår att förutsäga.” 

Detta uttrycks av väldigt många intervjupersoner men på något olika sätt. 
 

Orsaken till att man vill skapa en mer barncentrerad skola är att flera under-
sökningar visar att motivation och lust till lärande får låga poäng hos fin-
ländska elever. Flera intervjupersoner hänvisar till att eleverna inte trivs så 
bra i skolan som man tänker att de kunde, samt att motivationen för lärande 
ses som låg. Den slutsats man drar är, att om man försöker skapa en skola 
som har barnet i centrum, utan att för den skull släppa taget om kunskapen 
som grund, kan motivationen och lusten öka. Till detta kan också samman-
kopplas att de nya grunderna förstärker elevernas inflytande och behovet av 
så kallad elevhandledning.  
 
Synen på lärande 
Analysen visar att en ny syn på lärande är något som många lyfter fram i 
intervjuerna som centralt i de nya grunderna. Med en ny syn på lärande me-
nas att elevernas behov ska vara i fokus samt att elevers lärande är centralt. 
Även att eleven ska få kunskap att reflektera över sitt lärande hör till den nya 
synen på lärande som läroplanen innehåller. Den nya synen på lärande utgår 
från finländsk och internationell forskning som kan sägas tillhöra ett socio-
kulturellt perspektiv på lärande där språk, kommunikation, interaktion och 
sammanhanget sätts i fokus. Elevens eget ansvar lyfts fram här, och också 
det att ett lärande innebär bland annat att lära eleverna lära, det vill säga att 
hitta strategier för lärande.  

Det som också framkommer i intervjuerna är att lärande mer ska ses som 
en process än som en produkt som ska bedömas i form av ett betyg, utan att 
processen nu också ska vara en del av vad som betraktas som lärande. Detta 
får givetvis konsekvenser för bedömningen, vad det är som ska bedömas 
men framför allt framkommer i materialet en undran om hur bedömningen 
ska gå till. Några lärare befarar mer dokumentation än tidigare eftersom pro-
cessen ska bedömas och man behöver ha svart på vitt på vad man bedömer. 
Andra lärare beskriver att lärarnas förändrade roll i klassrummet kan orsaka 
förvirring för många och också svårigheter med att inte förstå att osäkerheten 
kan relateras till att man förväntas agera på ett annat sätt än tidigare, som en 
ny slags lärare. Här lyfter flera osäkerheten med att allt mer gå från summa-
tiv till formativ bedömning, och att som några lärare beskriver, ”skippa pro-
ven mer och mer och kontrollera kunskap på andra sätt”.  

Lärarna resonerar på olika sätt i intervjuerna kring detta nya. I en skola 
förde lärarna ett rätt så långt resonemang om lärande, som visar på skiftet 
från ett tidigare lärarskap till ett annat slags lärarskap genom att synen på 
lärande förändras. Lärarna förflyttar sig i samtalet fram och tillbaka mellan 
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att tänka och processa det nya samtidigt som de också behåller det gamla. 
Citatet visar hur lärare processar innehållet i grunderna och försöker göra 
dem till sina. I det följande illustrerar kursiverad text särskilda ställen i cita-
tet som belyser synen på lärande som föränderlig.  
 
Lärare 1: Ja, jag upplever att en stor skillnad kommer att var vilken kontroll 
läraren har på olika elevers olika kunskapsnivåer, och kanske inte i praktiken 
men som i teorin, att du kommer att ha mycket mindre svart på vitt vad dina 
elever kan, för att jag hoppas och tror också att vi kommer att gå ifrån det 
system där vi lär oss för att vi sen ska kunna visa det i form av ett prov, att 
de kanske inte kan lika mycket … ja, utan att jag tror att man kommer gå 
ifrån det, det tror jag i slutändan kan göra att barnen lär sig mera, men som 
lärare har du jättemycket svårare att bedöma dina elever och att kunna moti-
vera sen också den bedömningen du har gjort. För att du ska bedöma elever-
nas arbetsprocess mycket mera än vad du kommer att bedöma deras slutkun-
skap, för den kommer du inte kunna mäta på samma sätt. 
Lärare 2: Och motivation ska ju bedömas. 
Lärare 1: Jo, förstås. Precis, men så har det varit hittills också. Men idag tror 
jag att vi följer- vi är jättebundna jag tror över lag i Finland just i dom här 
provresultaten och vad eleverna har presterat där, och det upplever jag- åt-
minstone har en känsla av att vi kommer att gå ifrån det. Jag vet inte vad ni 
tror? 
Lärare 3: Jag har samma åsikt, för vi satt och diskuterade under förra mötet 
också att man frångår ju den här vad-frågan och istället så koncentrera man 
sig mera på hur och varför händer det här. Att istället för den här exakta 
kunskapen så börjar man frångå mer, och just som du sa den här processen 
mera som vi bedömer. 
Lärare 2: Det blir intressant att kanske inte se slutprodukten om man har 
projekt, utan mer så där att: Fanns det tankekarta? Hur dom kan reflektera 
eller nånting, så man måste ha olika steg där än bara det där slutarbetet. 
Lärare 1: Och dom blir mera kritiska också till vad dom läser i och med att 
dom måste själv ta reda på mera, och försöka få nån slutförmåga, att så här 
måste det ha varit. Och sen står det olika på olika forum och så. Jag tror det, 
för att nu tror dom- i alla fall lågstadieeleverna tror ju på allt vad som står på 
nätet. 
Lärare 4: Men så kommer nog barn alltid att vara. 
Lärare 2: Men mera- det blir mera också jobb för eleverna. Alltså lite mera 
grupparbete, mera … ja, vad finns det. Allt möjligt som dom ska jobba mer 
tillsammans, så det blir mera sånt där arbetsklimat i klassen kanske.  
Lärare 1: Fast det kan man nog göra i en massa projekt också på det här nya 
sättet. 
Lärare 3: Jo, det kan man. 
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Lärare 2: Men det är också om man ser till vad vi tror kanske att våra elever 
ska behöva i framtiden, så att dom inte ska kunna den här exakta kunskapen 
utan att det är processen att jobba tillsammans, hur kommer man fram till ju 
det där, att hur tar man reda på olika saker, det är det som det kommer att 
handla om. 

 

I citatet visar lärarnas utsagor på olika sätt att processa sin syn på lärande, 
vad den kan betyda och få för konsekvenser för både sig själva som lärare 
men också för eleverna. Det som framkommer är hur lärarna uttrycker en 
viss oro inför sitt omformade uppdrag, hur bedömningen ska gå till, och hur 
arbetsbördan kommer att omformas. Den här typen av resonemang kan illu-
strera vad lokalt läroplansarbete kan innebära, genom att nya begrepp och 
nya principer diskuteras och samtalas kring. 
 
Mångsidig kompetens 
De stora förändringarna i grunderna är flera, som redan nämnts. En av inter-
vjupersonerna menar att ”kompetenserna är ju målet med allt, har tro alla 
förstått det?”. I grunderna skrivs sju kompetensområden fram som centrala 
för skolans uppdrag att alla elever ska nå. Dessa kompetenser är Förmåga att 
tänka och lära sig, Kulturell och kommunikativ kompetens, Vardagskompe-
tens, Multilitteracitet, Digital kompetens, Arbetslivskompetens och entrepre-
nörskap samt Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid. 
Skolans uppdrag kan sägas vara formulerat så att eleverna ska utveckla dessa 
förmågor och kompetenser. Flera intervjupersoner på UBS menar att kompe-
tenserna samlar de nya förmågor och färdigheter som man identifierat att 
morgondagens medborgare behöver. Ämnesundervisningen är tänkt att stötta 
uppnåendet av dessa kompetenser, och synen på lärande och tanken om en 
elevcentrerad skola ska bidra till det. Kompetenserna ska inte bedömas sepa-
rat, utan bedöms genom ämnesbedömningen. Idén om kompetenserna är 
sprungen ur EU:s så kallade Key competences for lifelong learning som finns 
formulerade i en rekommendation till medlemsstaterna från 2006.4 I denna 
rekommendation formuleras åtta kompetensområden för livslångt lärande, så 
kallade nyckelkompetenser för lärande. Dessa nyckelkompetenser5 är: 
 
1. Kommunikation på modersmålet. 
2. Kommunikation på främmande språk. 

                                                
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006H0962, 2016-02-
02 
5http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN, 2016-02-02 
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3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig  
och teknisk kompetens. 

4. Digital kompetens. 
5. Lära att lära. 
6. Social och medborgerlig kompetens. 
7. Initiativförmåga och företagaranda. 
8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. 
 

Innehållet i var och en av dessa nyckelkompetenser finns utförligt beskrivna 
i bilagan till rekommendationen. Spår av dessa finns i de kompetenser som 
finns i de nya grunderna för grundskolans läroplan i Finland.  

Så här illustreras kompetenserna i UBS material. 
 

 
 
Figur	3.	Mångsidig	kompetens	

http://www.oph.fi/lp2016/stod_for_det_lokala_arbetet/material	

Dessa kompetenser hänger ihop med synen på kunskap som förändras i de 
nya grunderna. Kunskap är något som sätts samman till olika kompetenser, 
men påtagligt många informanter kommenterar att det kan låta otydligt men 
att den svenska skolan används som skräckexempel på hur man inte vill att 
det ska bli. Kunskapen ska alltid vara som grund, menar flera och hänvisar 
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till att man i Sverige gjorde misstaget att släppa taget om kunskapen. Här 
lyfter några fram ämnestraditionerna som något positivt i processen, där 
ämnesidentiteter hjälper till att behålla en stark kunskapsbas även när kom-
petenserna är i fokus för undervisningen. 

Elevernas förmågor inom dessa kompetenser kommer som sagt inte att 
bedömas, utan bedömningen sker genom en traditionell ämnesbedömning. 
Detta är ett dilemma som flera lyfter fram, dels att man inte ”nått ända fram 
gällande bedömningen”, som någon uttrycker det, utan att man behåller be-
dömningen lite ”gammaldags” medan mycket annat förändras, som både 
lärare och rektorer formulerar det. De menar att, dels att bedömningen av 
kompetenserna i form av ämnen försvåras av timfördelningen och dels att 
förordningen om timplan som stipulerar timantalet väldigt mycket och kan 
försvåra organiseringen av undervisningen så att kompetenserna kan vara i 
fokus. Några rektorer lyfter också fram att undervisningsskyldigheten (att 
grupper av lärare har ett antal timmar som är deras undervisningsskyldighet 
och att dessa lärare inte behöver finnas på skolan utöver den tiden) fortfa-
rande finns kvar i kollektivavtalen och att de ser det som ett hinder, där de 
menar att det är ett förlegat sätt att tänka om skolan och undervisningen som 
enbart lektionsberoende.  De menar att det försvårar gemensamt utveckl-
ingsarbete eftersom det inte är möjligt att kräva att lärare finns på sin arbets-
plats fler timmar än vad undervisningsskyldigheten kräver. Lärarfacket ser 
lärarnas autonomi och frihet som viktig för professionen och argumenterar 
därför för att behålla dessa delar av kollektivavtalet. 
 
Förändrade krav på lärarna 
Det långa citatet som fanns tidigare i texten berör en förändrad syn på lä-
rande, men de nya grunderna innebär också ett annat slags lärarskap, något 
som många intervjupersoner reflekterar kring. Från materialet framkommer 
en rad olika aspekter som framför allt lärarna och rektorerna ser påverkar hur 
och vad lärarna gör i sina klassrum. Det finns en stor enighet i vad föränd-
ringen innebär för lärarna även om tjänstemän på UBS är mer säkra på sin 
sak när det gäller förändringen än vad lärarna själva är, eftersom de fortfa-
rande processar den förändring de står inför.  

De flesta som blivit intervjuade lyfter fram att lärarna måste kunna princi-
perna i läroplanen för att kunna arbeta utifrån den. Tidigare menar en del av 
lärarna att man kunde fokusera bara på sitt ämne medan de här grunderna 
ställer högre krav på att även ha god kunskap om de inledande normerande 
delarna, cirka 100 sidor, av grunderna. Detta speglar sig också i den nation-
ella processen, där samtliga ämnesgrupper som utformade mål och innehåll 
för ämnena, inte inledde sitt arbete förrän de normerande delarna var så klara 
de kunde bli och där det ställdes krav på grupperna att de skulle ta till sig 
dessa delar innan de började utforma grunderna för respektive ämne.  
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Ett förändrat lärarskap menar några innebär att man behöver arbeta mer 
självständigt och kreativt i relation till läroplanen, och kanske släppa läro-
medlen ännu mer. Samtidigt menar många att ensamarbetet måste upphöra i 
och med att helhetslärande skrivs fram som en arbetsmetod för undervisning. 
En lärare formulerar sina tankar om samarbetet så här:  

 
”Jag hoppas och jag tror att nu den nya läroplanen är de i stånd att göra 

det, så att den långa, långa traditionen av att göra saker ensam som lärare tar 
slut. Och att vi även kommer att göra detta arbete tillsammans. För att det 
finns sådana tydliga bindande regler och de måste man göra tillsammans, 
ämneshelheter, och dessa måste planeras. ---. Så det är enligt mig redan så 
många saker som lärare kommer att tvingas göra tillsammans. Jag hoppas att 
det blir så. Jag är inte en ”ensamgörare”. Och också det, att det är fruktans-
värt tungt. Det här är ett så tungt yrke, att om man enbart gör saker ensam, så 
orkar ingen fram till pensioneringen.” 

Hen gör kopplingen till att ensamarbete är tungt och att de nya grunderna ger 
en möjlighet att bryta det, eftersom den stipulerar att man ska arbeta med 
helheter något som antas kräva att fler lärare arbetar tillsammans. Många av 
de intervjuade återkommer till att detta krav på samarbete som grunderna 
indirekt skriver fram kommer att vara svårare för ämneslärare i årskurserna 
7-9 att omfatta än vad det kommer att vara för klasslärare som undervisar i 
årskurserna 1-6. Detta antagande bygger på att klasslärare, menar lärarna 
som intervjuats, är vana att bolla med fler ämnen i sin undervisning daglig 
dags. De menar också, att göra det tillsammans med en annan lärare inte 
behöver kräva så mycket extra, och de hävdar vidare att ämneslärarnas iden-
titet och integritet ligger i ämnet i sig, snarare än i lärarskapet och att de där 
skiljer sig åt. Gällande samarbete med andra lärare nämns också att sociala 
medier, exempelvis olika facebook-sidor som lärare skapat eller lärarblog-
gar, upplevs som något positivt i och med att det blir ett sätt att höra andra 
lärares erfarenheter och tankar, något som man också gör i samarbete IRL.  

Flera intervjupersoner återkommer till att det också kommer att krävas 
mod av lärarna gällande att implementera de nya principer som skrivs fram i 
grunderna. En rektor menar att en paradox är att lärare arbetar med under-
visning och lärande, något som bland annat innebär att blottlägga att man 
inte har kunskap, men att lärarna samtidigt ofta har krav på sig själva att 
genast kunna allt. För att förändra arbetssätten så att de svarar mot läropla-
nens nya krav menar både rektorer, lärare och tjänstemän att mod därför är 
viktigt. Mod att pröva nytt och gå utanför sin bekvämlighetszon, mod att 
misslyckas och mod att glädjas åt att något fungerar. Det hänger också sam-
man med att en lärare beskrev att förändringen också kräver att lärare står ut 
med känslan av osäkerhet inför det nya, och att förändringen inte kräver att 
alla genast ska kunna allt. En av rektorerna beskrev också att det här är en av 
delarna i förändringsledarskap – att leda personal som uttrycker osäkerhet. 
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Övriga reflektioner om vad som är nytt i läroplanen 
De nya grunderna för grundskolans läroplan innebär en större normering 
med fler sidor som reglerar skolans normer och hur detta och andra nyheter 
påverkar dem och skolan resonerar och reflekterar intervjupersonerna om i 
intervjuerna. Gällande de normerande delarna kan nämnas att i 1994-års 
grunder (Ggl 94) var de normerade delarna väldigt få sidor, i 2004-års grun-
der var de cirka 30 sidor, medan de normerande delarna i 2014-års grunder 
är knappt 100 sidor.  

I de delar som reglerar ämnesinnehåll finns också mål för undervisningen 
i varje ämne. Dessa mål för undervisningen styr innehållet i undervisningen 
och till dessa mål finns bedömningskriterier anknutna. Tidigare var detta 
formulerat som kunskapskrav, men har nu ändrats i 2014-års grunder till 
”mål för undervisningen”. Detta för att ytterligare markera att fokus ska vara 
på de mångsidiga kompetenserna och samarbetslärande. Till varje ämne 
sammanställer också UBS stödmaterial för att tydliggöra hur arbetet med de 
olika ämnena kan se ut i praktiken.  

Intervjupersonerna lyfter också fram att de nya grunderna för grundsko-
lans läroplan även fäster vikt vid att skolan som organisation behöver rikta 
blickarna mot sin egen verksamhetskultur och hur den tar sig uttryck. I grun-
derna ser man ett samband mellan verksamhetskulturen och elevernas möj-
lighet att lära sig kompetenser och helheter. Man menar, att skolan behöver 
vara reflexiv kring sin egen verksamhetskultur för att eleverna ska nå målen 
med kompetenserna och helhetslärandet.  

Ett ökat elevinflytandet är en önskan med de nya grunderna. Att öka in-
flytandet menar man är ett sätt för eleverna att känns mer motivation och lust 
till lärandet.  

IKT-delarna i de nya grunderna träder fram och det är också ett område 
som den nuvarande regeringen i Finland valt att lägga stor vikt vid. Detta 
samtidigt som lärarfacket Opettajien Ammattijärjestö (OAJ) lyfter fram en 
studie som visar att endast cirka 60 procent av lärarna har tillgång till dator 
och att kommunerna i Finland för närvarande tvingas göra historiskt stora 
nedskärningar på bland annat utbildningsområdet. I grunderna skrivs också 
programmering in som en del av innehållet i matematik och slöjd från års-
kurs 1, samt som en del av kompetensen ”Digital kompetens”. Det är många 
lärare som i intervjuerna påpekar att digitaliseringen är på gång men att det 
också finns en viss osäkerhet kring hur den kommer att yttra sig. Det som 
också kan nämnas som en aspekt av IKT är, att UBS erbjuder kommuner ett 
elektroniskt verktyg att arbeta med när det gäller det lokala arbetet. Verkty-
get är avsett att underlätta skrivandet och fungera som ett vardagsverktyg när 
den lokala läroplanen är klar, och under arbetets gång med den lokala läro-
planen ge vägledning i hur läroplanen kan struktureras så att både ämnesin-
nehåll och kompetenser tas med. Flera lärare trodde att detta skulle bli den 
första läroplanen som de aldrig skriver ut på papper. 
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De lokala läroplansprocesserna 
Det lokala arbetet har i huvudsak för de allra flesta startat efter att UBS fattat 
beslut om grunderna, i december 2014. Det innebar att det lokala arbetet 
kunde starta våren 2015, men några kommuner har valt att starta tidigare när 
utkast redan fanns för vilka principer som skulle gälla. Några kommuner har 
valt att inte starta förrän höstterminen 2015. En av skolorna i den här studien 
startade redan hösten 2014 i ”låg fart”.  

I grunderna för grundskolans läroplan finns i slutet av varje kapitel i den 
normerande delen utförligt beskrivet vad som ska beaktas lokalt. Som ett 
exempel kan nämnas kapitlet ”Bedömning för lärande”. Där beskrivs och 
diskuteras bedömning ur principiell synvinkel och hur den ska gå till i de 
olika delarna av grundskolan, samt vilka olika slags betyg som finns. I slutet 
av det kapitlet finns något som kallas ”Frågor som avgörs på lokal nivå”. För 
bedömning av lärande är dessa frågor följande6: 

 

Då man förbereder den del av läroplanen som gäller bedömning av lärande 
ska man särskilt fundera på hur man ska utveckla bedömningen och respon-
sen till en pedagogisk helhet som främjar lärande. Lokalt ska man försäkra 
sig om att använda mångsidiga bedömningsmetoder, att hantera och använda 
bedömningsgrunderna på ett gemensamt sätt samt att bilda slutvitsorden 
utgående från gemensamma principer. 

De nationella kriterierna för bedömningen i slutet av årskurs 6, såväl som 
kriterierna för slutbedömningen och principerna för bildandet av slutvitsord, 
överförs som sådana från grunderna för läroplanen till den lokala läroplanen. 

I läroplanen ska utbildningsanordnaren besluta och beskriva 
• eventuella tyngdpunktsområden för utvecklandet av bedömningskulturen 

(till övriga delar kan man använda de texter som finns i grunderna för läro-
planen som sådana för att beskriva bedömningskulturen och de centrala 
principerna) 

• hur bedömningen under studierna genomförs 
◦ principerna för den formativa bedömningen och responsen under 

studiernas gång och hur den formativa bedömningen och respon-
sen främjar lärande genom att bilda en pedagogisk helhet 

◦ bedömning som görs i slutet av läsåret 
◦ hur man stödjer förutsättningarna för självbedömning; principerna 

för självbedömning och kamratbedömning 
◦ principer och praxis om studiegången och om uppflyttning och 

kvarstanning 

                                                
6 Grunderna för grundskolans läroplan 2014, längst ner på denna webbsida 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/perusopetus/419550/tekstikappale/429583, 
2016-02-02  
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◦ praxis för bedömning och respons vid övergången från årskurs 2 
till årskurs 3 och från årskurs 6 till årskurs 7 

◦ bedömning av uppförande och vilka mål och grunder bedömning-
en bygger på 

◦ bedömning av valfria ämnen 
◦ betygen och praxis som hör samman med dem, hur verbal bedöm-

ning och sifferbedömning används i olika läroämnen och i bedöm-
ningen av uppförande 

◦ i vilken form och vid vilka tidpunkter annan information och be-
dömningsrespons ges samt samarbete med vårdnadshavarna 

• hur slutbedömningen genomförs 
◦ slutbedömningen som helhet 
◦ bedömning av de valfria ämnena i slutbedömningen avgångsbetyg. 

 

Det här exemplet visar på att de frågor som ska avgöras lokalt är av princi-
piell karaktär men också av konkret karaktär. Utdraget visar också att det 
lokala arbetet behöver vara omfattande i både tid och organisation, eftersom 
liknande frågor som ska avgöras på lokal nivå finns i alla kapitel.  

Grunderna omfattar elva kapitel av läroplansövergripande, normativ ka-
raktär och tre kapitel som omfattar innehållet i årskurs 1-2, årskurs 3-6 och 
årskurs 7-9. Man har i dessa grunder inte huvudsakligen grupperat texterna 
ämnesvis, utan årskursgrupperat. Eller som en tjänsteman på UBS uttrycker 
det: 

 
”Och nu när det verkliga lokala arbetet börjar, och till det blir det inte alls 

för mycket tid över, för de kommer att behöva göra ett rätt så krävande ar-
bete. Och där finns det enligt mig stora skillnader mellan kommunerna hur 
lärarna tas med på riktigt. Alltså är alla med eller inte? Enligt mig är det oer-
hört viktigt att alla skulle få vara med på något sätt.” 

Det lokala arbetet har också inneburit krav på att involvera föräldrar och 
elever mer än tidigare. På den ena skolan som besökts berättar de om att de 
anordnat öppet hus utomhus för föräldrar och barn där de fanns stationer att 
besöka på skolgården. Varje station innehöll en uppgift relaterad till de nya 
mångsidiga kompetenserna, och vid varje station fick föräldrarna och barnen 
fick göra en interaktiv övning och sedan samtala om uppgiften, något som 
lärarna sedan antecknade och sammanställde. Programmet var uppskattat av 
föräldrarna och det upplevdes som om föräldrarna och barnen mer kunde 
förstå tanken med kompetenserna efter öppet hus-dagen. Lärarnas anteck-
ningar har sedan använts i den kommande kommunikationen med föräldrar-
na om nya läroplanen. 

De lokala läroplansprocesserna följer samma cykel som de nationella 
grunderna. När de nationella grunderna ändras innebär detta också att de 
lokala läroplanerna ska omformas. De senaste tre gångerna har denna pro-
cess gjorts vart tionde år. De årsvisa skolplaner som formuleras kan sägas 
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utgöra en avsiktsförklaring utifrån den lokala läroplanen och är ett dokument 
som inte ges så stort utrymme, enligt de resultat som framkommer i den här 
studien. 

Sammanfattning av resultat, del I 
I den här delen av rapporten har fokus varit på att redogöra för vad de nya 
grunderna för grundskolans läroplan innehåller och hur detta påverkar skolan 
och lärarna, enligt de intervjuer som gjorts. Att förstå hur stora förändringar-
na är, är viktigt när det gäller att förstå lärarnas grad av deltagande. Ifall 
förändringarna exempelvis inte var så stora, skulle heller inte lärarnas even-
tuella låga grad av deltagande kanske inte få så stora konsekvenser, men när 
förändringarna, som nu, är genomgripande och principiellt annorlunda än 
tidigare, är lärarnas grad av deltagande viktigt för att få till den förändring 
som avsetts.  

Analysen visar hur läroplansprocessen sett ut sedan 2012 och att lärarna 
involverats i den nationella delen av läroplansarbetet. Lärarnas deltagande 
har kunnat ske antingen genom att man tillfrågats att delta i en arbetsgrupp 
vid UBS för skapande av de nationella delarna av grunderna eller att man 
deltagit med synpunkter i de öppna delarna av processen. Resultatet visar 
också att förändringarna är stora i dessa nya grunder jämfört med de tidigare 
grunderna och att det får konsekvenser för både skolans dagliga struktur och 
för hur man ska vara lärare. 

Som en del av att förstå den finländska läroplansprocessen för denna om-
gång, och hur ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna i läroplanspro-
cessen ser ut, kan följande figur tydliggöra: 
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Figur	4.	Ansvarsfördelningen	i	läroplansprocessen,	presentation	av	Christina	An-

derssén,	UBS		

http://opstyokalupakki.fi/vasa/downloads/Det%20nationella%20läroplansarbetet,

%20CA.pdf	

	

Denna figur visar attalla tre nivåer ges lika stor betydelse i processen. Det får 
till konsekvens att de lokala läroplanerna kan bli, och också blir, olika 
varandra. Det är något som inte i dagsläget åtgärdas eftersom det inte finns 
någon efterföljande kontroll av de lokala läroplanerna. Kommunerna, och de 
som varit delaktiga i att formulera den lokala läroplanen, ges stor autonomi 
och processen är således väldigt decentraliserad. Det finns inget formellt sätt 
att kontrollera att undervisningen i skolan är likvärdig men tillit läggs till 
lärarkåren från flera samhällsnivåer. Tilliten består i att tolkningarna av 
grunderna av läroplanen är tillräckligt lika och att de normerande delarna 
följs. Tilliten består också i att lita på att lärarna gör rimliga bedömningar 
gällande hur de genomför undervisningen och att samma undervisningsstoff 
kan användas på väldigt många olika sätt, och att lärarens professionella 
bedömningar är de rätta. 
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Resultatdel II 

I den andra resultatdelen presenteras resultat utifrån lärarnas delta-
gande och inflytande lokalt på kommunnivå. Resultatet presenteras så 
att det blir tydligt hur lokal organisation och rektors ledarskap är 
avgörande för lärarnas deltagande lokalt. 
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Lärarnas deltagande och inflytande  

Lärarnas deltagande har organiserats på olika sätt i landet, vilket får direkta 
konsekvenser för hur lärares deltagande ser ut. Det är också ett av de cen-
trala resultaten i den här studien, att det lokala arbetets organisation får 
avgörande konsekvenser för lärarnas deltagande och upplevelse av att vara 
inkluderade i läroplansprocessen. Det finns ingen gemensam bild av hur 
lärares deltagande ter sig, utan det som behöver diskuteras är villkoren för 
deltagande och hur styrningen av villkoren ser ut. 

Inledningsvis är det värt att lyfta fram att en av orsakerna till att man från 
Utbildningsstyrelsens sida valde att ha en väldigt öppen nationell process 
kring hela arbetet med läroplansgrunderna var att lärarna skulle beredas möj-
lighet att vara aktiva deltagare under hela processen, inte bara under det lo-
kala arbetet som varit fallet tidigare. Det har varit ett viktigt mål för hela 
arbetet ända från starten 2012. Detta beskriver bland annat en chef på Ut-
bildningsstyrelsen (UBS) så här:  

 
”... att även tidigare har man syftat till att ha en process som grundar sig på 
samarbete och att ta med kommuner och skolor i arbetet. Och det gav mycket 
positiv feedback, men utifrån det tänkte vi, att då när det nu finns tillgång till 
nya elektroniska verktyg så kan vi göra det ännu mer öppet, ännu mer baserat 
på samverkan och samarbete. Vi kan förstärka det, i synnerhet lärarnas roll i 
den nationella delen av läroplansarbetet, inte bara i det lokala arbetet utan de 
kan verkligen spela en roll i det nationella arbetet. Det var en sådan där viktig 
sak.” 

En forskare uttrycker sig så här om lärarnas deltagande och hur det kan för-
stås: 
 

”Och då skulle jag säga så här: att om du har ett starkt, centraliserat läro-
planssystem, där det lokala inflytandet är mycket begränsat, där blir ju lärarna 
dom som verkställer nånting som andra har bestämt. Men om man nu, som i 
den kommande läroplanen, förutsätter att en hel del måste lokalt preciseras 
och bestämmas, då lägger du in lärarna i hela liksom läroplansprocessen, och 
då inträffar det att dom blir liksom- dom blir- dom blir ägare till sin läroplan. 
Dom har varit med i tillkomstprocessen, och har, tror jag, ett större ansvar, än 
om du enbart är den som liksom är marionetten i sammanhanget.” 
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Det här resultatkapitlet kommer att disponeras utifrån de resultat som fram-
kommit. Analysen visar att de sätt som lärarprofessionen är delaktig i fram-
tagandet av läroplanerna i Finland har två delar; dels nationellt och dels lo-
kalt. Dessa är två tidsmässigt och innehållsmässigt skilda processer och den 
nationella processen har redan beskrivits även med avseende på lärarnas 
deltagande. Analysen av lärarnas deltagande i den nationella processen skil-
jer sig delvis i sin form från resultatet som berör den lokala processen. Dels 
för att materialet som använts för att förstå lärarnas deltagande i den nation-
ella processen är något mindre och framför allt av annan karaktär. Det är 
möjligen inte lika tillförlitligt dels för att materialet gällande det lokala arbe-
tet är större eftersom det är i det lokala arbetet som flest antal lärare deltar, 
dels gör det arbetet något mer intressant för att förstå lärarprofessionens 
deltagande. 

När det gällande lärarnas deltagande i det lokala läroplansarbetet visar fö-
religgande studie att omfattningen och karaktären av deltagande är avhängigt 
av hur det lokala arbetet organiseras från kommunens sida, vilket betyder att 
det får stor betydelse vilka som ges ledarskap i den lokala processen samt 
vilken typ av ledarskap som uppmuntras och hur det används i relation till att 
involvera och inkludera deltagarna. Här framgår det att kraven på genom-
tänkt ledarskap i en lokal läroplansprocess är höga och innebär att vederbö-
rande ledare, oftast rektor, har förmåga till både förändringsledarskap och 
processledarskap om lärarna ska beredas möjlighet till att inkluderas som 
aktiva aktörer. Rektorer är ofta dessa ledare, men resultatet visar att de inte 
alltid är rustade för att bära ett sådant ledarskap och i värsta fall inte ens 
medvetna om vilken slags ledarskap som krävs. Rektorernas roll i läroplans-
processen ses i relation till att läroplanen ses som lärarnas främsta arbets-
verktyg och rektorn behöver ha särskild kännedom om den samt ta ett ledar-
skap när detta verktyg revideras eller förändras. Om det är rektorn som är 
ledaren innebär det att, förutom att fungera som förändringsledare och pro-
cessledare, behöver rektor även fungera som pedagogisk ledare.  Detta då 
läroplansförändringar ofta också innebär förändringar gällande undervisning, 
arbetssätt och innehåll. Studien visar att det sätt som kommunen organiserar 
och ger ramar för arbetet, och utser ledare för processen har direkt betydelse 
både för ett faktiskt deltagande men också för upplevelsen av att vara inklu-
derad i processen.  

I detta lokala arbete är också tiden en organisatorisk faktor som får bety-
delse för lärares deltagande. Analysen visar att rätt slags tidsanvändning av 
involverade parter bär upp och lyfter arbetet, medan ostrukturerat använd tid 
i största allmänhet inte nödvändigtvis stärker arbetet. Samtidigt skapar för 
lite tid frustration och uppgivenhet. Det kan måhända låta som ett trivialt 
resultat, men lärares arbete är till sin karaktär väldigt tidsbundet. Det innebär 
att om denna tidsbundenhet ska förändas av utvecklingsarbeten eller lik-
nande behöver tiden vara en faktor att beakta.  
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Dessa tre aspekter, organisation, ledarskap och tid,  är villkor för lärarnas 
deltagande och hänger tätt samman. Analysen visar att arbetet med den lo-
kala läroplanen organiseras på olika sätt i olika kommuner och till och med i 
olika skolor, och i det arbetet framträder ledarskap och tid som betydande 
faktorer för hur lärarnas deltagande ser ut. En skola kan till exempel ha be-
retts rätt så mycket tid från kommunens sida, men sakna rektors ledarskap 
vilket kan resultera i förvirring och uppgivenhet. En annan rektor kan ha ett 
tydligt syfte och en tydlig plan medan lärarna saknar tid att förverkliga pla-
nen och det kan resultera i att deltagandet inte sker på grund av tidsbrist. 
Analysen visar således också att hur det lokala arbetet ter sig, varierar på 
olika sätt från kommun till kommun, och också från rektor till rektor. Det 
gör att det inte finns en enhetlig modell för lärares deltagande i läroplansar-
bete utan att det kan finnas stora variationer.  

I avsnittet kommer fem skolors organisation av det lokala arbetet att besk-
rivas för att exemplifiera lokal variation av hur dessa villkor framträder, men 
också för att visa att även om det inte finns nationella riktlinjer så kan likhet-
er ändå finnas i lärarnas deltagande. De mönster som framträder i de fall då 
det finns likheter mellan lärarnas deltagande, är att rektorerna då har tagit ett 
tydligare pedagogiskt -, förändrings- och processledarskap och reflekterar 
över detta. Det som resultatet visar är också rektors möjlighet att organisera 
arbetet på det sätt som passar dennes skola bäst. Även om kommunen har ett 
övergripande ansvar för den lokala läroplanen, så beror lärarnas grad och typ 
av deltagande både på hur kommunen organiserar arbetet och på hur rektor 
gör sin skolvisa organisation. Analysen visar också att det ibland finns en 
viss otydlighet gällande styrningen av processen mellan kommunen och 
rektorn. Lärarna är närmast rektorn och ser dennes ledarskap, men har inte 
kontakten till kommunnivån. Personer som arbetar på kommunnivå och rek-
torn kan ha olika syn på processen visar analysen också att lärarnas lojalitet 
ligger på skolnivån och inte nödvändigtvis hos kommunen. Kritiken mot hur 
kommunens sätt att hantera läroplansfrågankommer från de lärare där rektors 
och kommunens synsätt på läroplanen och processen kring den inte alltid är 
helt samstämmiga.  

Varje skolas organisation kommer nu att redovisas. Rektorns och lärarnas 
röster kommer att infogas i texten för att illustrera och förtydliga vad som 
menas. Dessa resultatavsnitt i texten kan ses som analytiska deskriptioner 
där organisation, rektorns ledarskap och tidsanvändningen fungerat som 
riktlinjer för vad deskriptionerna ska innehålla. Namnen på skolorna är fik-
tiva. 
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Solvikens skola 
Solvikens skola är en grundskola som för närvarande består av årskurserna 
1-6 samt även inrymmer en förskola (Finlands motsvarighet till förskole-
klass). Skolan kommer att bli en skola från förskolan till årskurs 9 och byggs 
ut för varje år. Läsåret 2016-2017 kommer skolan att inrymma årskurserna 
1-7 och förskolan. Det är en relativt nybyggd skola i utkanten av ett stor-
stadsområde, och runt omkring skolan byggs nya bostäder. Området där 
skolan finns är ett växande och populärt område. Vid denna skola intervjua-
des rektorn och en del av läroplansteamet, tre lärare. 

Skolans läroplansprocess startade på ett något indirekt sätt enligt rektorn, 
i och med att rektorn för skolan ombads vara en av deltagarna i den nation-
ella arbetsgrupp som hade huvudansvar för att ta fram grundläggande princi-
per för grunderna för läroplanen. Det arbetet startade 2012. Rektorn berättar 
att det var ett givande arbete, som hon, för att använda hennes egna ord, njöt 
av att göra, och som också gav henne möjlighet att både påverka innehållet i 
de nationella grunderna, men också förbereda sin egen skola på den kom-
mande processen. Hon menar att omfattningen av det lokala arbetet är 
mindre nu än tidigare, även om det krävs fler samtal än tidigare.  

 
”På ett sätt tänker vi, att i grunderna har man redan sagt just de sa-

ker som vi vill säga, och på ett sätt behöver inte kommunen lägga till 
så mycket där. Och då blir den del som skolan lägger till ännu mindre. 
Jag själv uppskattar det här, på grund av att vi i Finland också har haft 
sådana läroplaner där det funnits mycket mer öppenhet kring vad 
kommunen ska sammanställa själv. Alltså att den egna delen har varit 
avsevärt mycket mer fri och omfattande, men vart har det lett?” 

Det hon påpekade i intervjun är hur hon redan lett sin skola i riktning mot 
arbetssätt som nu kommit i de nya grunderna, och hon poängterar att grun-
derna från 2004 har gett möjlighet att arbeta helhetsmässigt med olika tema-
områden, med verksamhetskulturen och så vidare men att dessa arbetssätt nu 
stipuleras som norm. Hon formulerar det så här: 

 
”Jag skulle vilja säga, att en sådan, kanske den allra viktigaste röda 

tråden i den nationella delen är att det i vår enskilda skolas arbete är 
att vi hela tiden utvecklar skolan i en mer barncentrerad riktning. 
Elevcentrerad riktning. Alltså det är den stora förändringen, att Fin-
lands skolsystem har till mångt och mycket varit lärarcentrerad. Och 
där finns många saker som har påverkat det.” 

I dagsläget arbetar rektorn som sparringpartner till kommunens läroplans-
ledningsgrupp och av tidsmässiga skäl inte i fler arbetsgrupper. När hon och 
några andra i motsvarande position träffat kommunens centrala läroplans-
grupp, har de gått igenom vilka delar som kommunen särskilt ska fästa upp-
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märksamhet vid och ha en hållning gentemot. Hon har också läst de kom-
munspecifika formuleringarna och kommenterat dessa. 

Kommunens läroplansprocess sköts mestadels av cirka fyra till fem tjäns-
temän på kommunförvaltningen men leds av grundutbildningens chef. Dessa 
bjuder in till så kallade arbetsverkstäder, en dag per gång, cirka en gång i 
månaden där utsedda från kommunens alla skolor finns med, inte bara rekto-
rer utan också särskilt utvalda lärare. Kommunen bekostar vikarier för lärar-
na under dessa dagar. Kommunen är så pass stor, att det finns fyra skolom-
råden och dessa skolområden arbetar skilt i så kallade verkstäder. Förmid-
dagen under dessa arbetsverkstäder är avsedd för kommungemensamma 
frågor, och eftermiddagen arbetar grupperna skoluppdelat med den skolvisa 
läroplanen.  Men… 

 
”Men jag lyfter själv fram, och i den här kommunen också som tur är, att 

den skriftliga produkten är den minimala delen i den här förändringsproces-
sen. Att på sätt och vis är den fortgående diskussionen, den fortgående re-
flektionen, den fortgående dialogen i samhället i centrum. Det är det som en 
rektor nu borde leda förändringen med hjälp av. Det räcker inte att man går 
igenom det här en gång i månaden” 

Den här skolan hade redan en befintlig läroplansgrupp när detta arbete star-
tade, och läroplansgruppen består av sex lärare som kontinuerligt har särskilt 
ansvar för läroplansfrågor och som nu under denna process tagit ett större 
ansvar och fungerat som skolans läroplansteam, då bestående av fyra till fem 
lärare. Denna grupp är en av flera utvecklingsinriktade grupper som finns på 
skolan. De har deltagit i kommunens arbetsverkstäder och utbildningstill-
fällen, samt informerat och initierat övriga lärare på skolan om vad som 
framkommit och vad som varit på gång. En viktig del har också varit att 
initiera samtal och workshops på skolan utifrån det som framkommit, och 
dessa har gjorts efter varje kommunträff inom ramen för skolans veckovisa, 
gemensamma tvåtimmarsmöte. Så minst två timmar i månaden diskuterar 
lärarna på skolan läroplanen. Rektorn har även varit aktivt delaktig i detta 
arbete och det som teamet fört fram till de övriga lärarna har samplanerats 
med rektorn. Läroplansteamet konstaterar dock att tiden varit knapp och de 
tror att de kommer att behöva avvara mer tid för läroplansarbete, senast un-
der våren 2016.  
 

”den tiden har inte riktigt funnit, vi har märkt det, att man hinner inte så 
mycket. Att på sätt och vis när vi är på arbetsverkstäderna har vi den dagen, 
och den känns också väldigt kort, eftersom det är så stora saker det vi jobbar 
med och som vi går igenom. Men vi har ändå fått diskussionen igång på nå-
got sätt. På diskussionsnivå för vi saker framåt i de gemensamma workshops 
som vi har på skolan. Men jag skulle tro att vi måste i något skede avsätta 
ännu mera tid, för annars får vi nog inte läroplanen klar till hösten.” 
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På skolan har rektorn skapat ett gemensamt arbetssätt som innebär kollegialt 
lärande där lärarna kontinuerligt och systematiskt delar med sig av sin kun-
skap till varandra i olika workshops, även sådant som inte berör läroplanen. 
Rektorn menar dock att ett sådant arbetsklimat har betydelse nu, det att det 
finns utvecklingsriktningar och där kan läroplansprocessen bli en naturlig 
del. Det är också flera av lärarna som beretts möjlighet att delta i de nation-
ella ämnesinriktade arbetsgrupperna som UBS organiserade, gällande de 
nationella delarna för de olika ämnena. Rektorn menade att detta var en 
kompetensutvecklingsmöjlighet för lärarna och det ger skolan insikter och 
riktning i arbetet när fler lärare är aktivt involverade. 

Även på denna skola ser man bedömningen som en särskild nöt att 
knäcka. Både rektorn och läroplansteamet menar att det kommer att kräva 
många samtal och mod att våga pröva nya former av bedömning. Men ett 
sätt att knäcka bedömningsnöten är att utveckla, som man kallar här – team-
lärarskap – ”tiimiopettajuus”.  

 
”Vi har börjat utveckla sådant här teamlärarskap. Alltså den traditionen som 
den här läroplanen avser att bryta, att lärarna inte längre gör saker själva. De 
planerar inte själv, de bedömer inte själv.” 

 
Sammanfattande av lärarnas deltagande 
På den här skolan finns en etablerad och känd organisation för läroplansar-
betet som friktionsfritt länkas till det kommunövergripande arbetet. Läro-
plansteamets lärare har ett särskilt ansvar men alla lärare på skolan deltar i 
gemensamma samtal och diskussioner om läroplanens innehåll. Rektorn har 
en klar idé om vad målet är med processen och också hur den ska organise-
ras, samt att hon också antar ett tydligt ledarskap för den förändringsproces-
sen. Lärarna säger att tiden inte räcker till för alla delar i processen, och den 
tid som lärarna lägger på läroplansarbete kompenseras.   

Lärarnas deltagande kan beskrivas som processinriktat, något som beror 
på var i processorganisationen man finns. Är man deltagare i ett läroplans-
team eller motsvarande har man en hög grad av deltagande, jämfört med om 
man inte är det. Det betyder dock inte att man inte alls deltar, men man del-
tar på ett annat sätt, mer som mottagare/skapare än som skapare om man kan 
ta en form av ledarskap i processen. I en sådan organisation kan man dock 
som enskild lärare vara aktiv deltagare i de skolvisa möten som arrangeras. 

Åkerlundens skola 
Åkerlundens skola är en relativt stor lågstadieskola (årskurserna 1-6, och 
förskola) i en mellanstor kommun belägen på landsbygden i närheten av en 
mellanstor stad. Vid skolan intervjuades rektorn och en grupp på fem lärare.  
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I den här kommunen har man valt att skapa en mindre styrgrupp bestå-
ende av fyra rektorer som leder och styr arbetet i kommunen. Kommunen 
har även en bildningsdirektör (motsvarande chef för utbildningsförvaltning-
en) och denne är ordförande i styrgruppen. Styrgruppen har deltagit i fort-
bildningstillfällen som ordnats om de nya grunderna och utifrån dessa till-
fällen har man valt att organisera arbetet på ett något annat sätt än i exemplet 
ovan. Rektorn är något självkritisk gällande hur styrgruppen arbetat gente-
mot lärarna, och lärarna pekar i intervjun på otydlighet i vad som blir det 
kommungemensamma resultatet av arbetet, och vad det är som egentligen 
förväntas av ämnesgrupperna som de nu arbetar i.  

Styrgruppen har arbetat så, att alla lärare i hela kommunen har fått välja 
en ämnesgrupp att ingå i. Skolorna har specifikt arbetat med de normerande 
delarna och ”lärt sig” dessa innan det ämnesvisa arbetet påbörjades. På 
Åkerlundens skola gjorde rektorn, som också är medlem i kommunens styr-
grupp, så att han under läsåret 2014-2015, alltså innan grunderna var fast-
ställda, lät lärarna processa principerna i de nya grunderna. De fokuserade då 
på frågor om exempelvis digital kompetens, vardagskompetens och värde-
grunden/verksamhetskulturen. Under det läsåret ordnades även föreläsnings-
tillfällen för alla kommunens lärare. Vid besöket på skolan fanns resultatet 
av dessa processer synligt upphängda på väggarna i lärarrummet som en 
ständig påminnelse. Våren 2015 valde sedan alla lärare i kommunen vilket 
ämne de ville fördjupa sig i, och tidigt på höstterminen 2015 startade de 
kommunövergripande, ämnesspecifika läroplansgrupperna sitt arbete. Sam-
mansättningen i ämnesgrupperna skulle vara sådan att lärare från alla årskur-
ser skulle finnas med i alla ämnesgrupper. Orsaken till varför denna modell 
valdes var, enligt rektorn, för att garantera att alla lärare fick med sig det nya 
innehållet och började processa det eftersom det sedan skall bli varje lärares 
arbetsverktyg efter 1 augusti 2016.   

 
En lärare kommenterar samtalen som tagit plats i ämnesgrupperna så här: 

  
”Jag tycker att diskussionerna har varit jätte-jättebra och vi har varit många 
som konstaterat att det är så synd att vi inte fått hela allt i papper som vi har 
kommit fram till, för där har man mötts med högstadiet och man har varit 
med- man har liksom jobbat mycket med småbarn som har varit just så här i 
fyran, femman sexan, ---,  men det är många saker som på nåt vis går förlo-
rade sen i och med att vi inte får ner allt bra som funnits med i diskussionen i 
läroplan sen efter. Och --- skulle man kunnat som utnyttja det som ännu 
mera, så man skulle fått ut mera än att sen bara kortfattat beskriva allt det här 
stora som vi har diskuterat och fått det i riktigt små punkter efteråt, eller 
skulle den ha blivit för- skulle det har blivit för mycket då det innehållet om 
vi får dit allting, att ingen orkar läsa det sen efter. Det är bara en massa flum, 
fastän det har varit bra.” 
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Rektorn påpekar att olika grupper har satts ihop för att fördjupa andra delar 
av grunderna, och dessa har haft olika rytm. Det har även ämnesgrupperna – 
olika rytm på arbetet och också olika intern organisation. Lärarna i ämnes-
grupperna består av lärare från årskurserna 1-9, och lärare berättar att olika 
årskurser och ämnen kan integreras i arbetet olika bra. Modersmål (motsva-
rande svenska) är ett sådant ämne där man åldersindelat ämnesgruppen för 
att innehållet skiljer sig för mycket åt mellan årskurs 1 och 9 för att det ska 
vara meningsfullt att hela processen görs gemensamt. Lärarna som intervju-
ades för studien har särskilt uppskattat samtalen över så kallade stadiegrän-
ser, mellan klasslärarna (undervisar i åk 1-6) och ämneslärarna (undervisar i 
åk 7-9).  

Rektorn berättare vidare:  
 

”Sen kommer vi att sätta, i efterhand, grupper för bedömningen och vits-
ordsgivningen, som ser över det, då vi vet mera kring den och vad det går ut 
på. Vi har en data, IKT-grupp som tittar på- förbereder att vad krävs nu inom 
kommunen, för att svara mot krav, så dom jobbar. Så att- men det- lärarna, i 
det här skedet, är engagerade i sina ämnesdelar.” 

För varje grupp har även utsetts en sekreterare som fått en kort sekreterarut-
bildning och som fått sätta sig in i det elektroniska verktyget för läroplansar-
bete kallat eGrunder. eGrunder var nytt för denna läroplansprocess och var 
ett verktyg som mött både kritik och uppskattning och som UBS äger rättig-
heterna till. Genom eGrunder kommer UBS också att få tillgång till många 
lokala läroplaner, något som de inte haft tidigare.  

Rektorer från olika delar av kommunen är ordförande i de ämnesspecifika 
grupperna. Så här sägs om det: 
 

”den tanken var ju att lyfta fram rektorns roll som pedagogisk ledare; att 
rektorn också sätter sig in i läroplanen och då via den grupp man hamnade i, 
som att fundera, tänka till, för att sen ha det med sig då man ska implemen-
tera det. 

Mia: Just det, precis 
Att man har fått ha den här diskussionsprocessen som i en grupp, att då 

står man stadigare och kan leda sin skola i det stora arbetet, som börjar då 
först, då det blir klart.” 

Till det här läroplansarbetet använder kommunen två och en halv av tre obli-
gatoriska fortbildningsdagar som varje lärare årligen har genom kollektivav-
talet. Om det behövs mer utöver det får lärarna mötesarvode enligt kommu-
nal stadga. Därutöver kommer varje ämnesgrupp att erbjudas möjligheten att 
arbeta en hel dag på tjänstetid.  
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Rektorn lyfter fram en annan aspekt av tiden, nämligen att han ser det 
som viktigast att lärarna har ork kvar efter en läroplansprocess till att även 
arbeta med läroplanen i sin undervisning, på riktigt så att säga. Han menar 
att energin ska räcka mest till 2016-2020, då förändringen egentligen sker.  
 
Sammanfattande analys av lärares deltagande 
Vid Åkerlundens skola sker lärarnas huvudsakliga deltagande i läroplans-
processen genom att delta och aktivt processa ett ämne. Innan detta görs har 
de redan lågintensivt arbetar med de normerande delarna och förväntas 
kunna sammanföra de normerande delarna i det ämne de nu arbetar med. 
Arbetssättet gör att alla lärare får delta lika mycket, medan några rektorer tar 
en ledande roll och andra rektorer ges en ledande roll i ämnesgrupperna.  

Det här arbetssättet går måhända på ett sätt emot läroplanens idé om hel-
heter och ämnesövergripande arbete, och idén om att gruppera årskursvis 1-
2, 3-6 och 7-9 snarare än fokusera på ämnena. Det som talar för att arbeta så 
här är att ämnena trots allt bedöms, och som lärarna konstaterar, många vär-
defulla samtal över stadiegränserna förs i grupperna.  

Lärarnas deltagande är likadant, men inom ämnesgrupperna kan det skilja 
sig åt. Det finns också en öppenhet för att forma ämnesgruppens arbete, nå-
got som kan stärka känslan av inkludering i processen för lärarna. 

Rektorn tar ett förändringsledarskap men det finns ändå en kritik om att 
kommunen inte kommunicerat ut vad som är förväntningar och förhopp-
ningar på arbetet.  

Havsbandets skola 
Havsbandets skola ligger i utkanten av en kommun bestående av en större 
stad och landsbygdsliknande områden runt omkring staden. Skolan är ny-
byggd och är en lågstadieskola med förskola. Vid skolan intervjuades rek-
torn och två läroplanskoordinatorer som också är lärare.   

 
Den här kommunens sätt att organisera arbetet påminner om Solvikens 

skola. Här har man ett kommunalt gemensamt arbete som är styrande och 
som ordnar workshops och informationstillfällen, som läroplanskoordinato-
rer och rektorer från varje skola deltar i. Det är dock tjänstemän som skriver 
textdelarna men ledningsgruppen fungerar som experter och tar ställning. 
Denna kommun använder sig också av det elektroniska verktyget eGrunder.  

Rektorn vid den här skolan är också med i kommunens ledningsgrupp för 
läroplansarbetet och hon är också med i en grupp som arbetar med bedöm-
ningsfrågan. Hon beskriver arbetet så här: 

 
”Alltså den här stödgruppen hjälper, ger exempel och ger uppgifter vad man 
på skolnivå ska göra gällande läroplanen. Och nu de här stora avsnitten som 



 56 

vi har gjort så tar koordinatorerna till skolnivå. Vi har då på rektorsmöte av-
sett att gå igenom hur man kan ta saker i läroplanen till skolnivå” 

Därefter planerar rektorn och läroplanskoordinatorerna diskussionstillfällen 
och information till resten av lärargruppen på skolan. De har förutom till-
fällena detta läsår, läsåret innan deltagit i olika föreläsningar om grundläg-
gande aspekter i de nya grunderna. Rektorn har förutom koordinatorerna en 
ledningsgrupp som hon diskuterar tillsammans med när det gäller vad de 
behöver ta sig an och när, gällande läroplansprocessen.  

Rektorn på den här skolan har delvis gått emot den kommunala processen 
när det gäller tidsplaneringen. Hon ser inte tidsplaneringen som kommunen 
tagit fram som realistisk och gör processen i en lugnare takt än vad som fö-
reslås på de kommunala tillfällena. Hon menar att de hundra första sidorna är 
de viktigaste i arbetet och att det måste få ta tid. Hon säger:  
 

”De är de viktigaste och vi har tänkt på hur jag kan leda det arbete i vår skola 
och hur jag gör mitt pedagogiska ledarskap. För det här är ju en process. Det 
här är inte av sådan karaktär, att vi gör läroplanen och sen är den klar.” 

En av koordinatorerna säger att de har byggt sin process utifrån kunskap och 
forskning och inte enbart tips och tricks, som hon uttrycker det. Hon säger så 
här: 

”Så på så sätt har vi gjort arbete redan förra året, så jämfört med kommu-
nens process så har vi gjort saker lugnare. Och vi har alltid utgått ifrån teori. 
Tydligt teorigrundad. Vi har haft fortbildningstillfällen. Vi har haft veso-
eftermiddagar7 om hur barns lärande kan förstås. Om begreppet lärande. För 
vi har velat bygga utifrån att först måste vi ha kunskap utifrån vilket vi kan 
ändra praktiken.” 

Ett exempel på en workshop som koordinatorerna och rektor arrangerade var 
i februari 2015, det vill säga ganska snart efter grunderna var beslutade. De 
arbetade gruppvis med textstycken från de inledande delarna, satt vid bord 
som hade bordsdukar av papper. Dessa bordsdukar uppmanades lärarna att 
anteckna på – reflektioner, tankar, frågor. Runt detta processades under da-
gen och det efterföljande arbetet för rektorn och koordinatorerna har bland 
annat bestått i att fånga upp det som framkom på bordsdukarna och stämma 
av med lärargruppen om ämnen fortfarande varit aktuella att fördjupa sig i.  

En av koordinatorerna ger också uttryck för ett missnöje med läroplansar-
betet på den kommunala nivån och hänvisar till att det ibland verkar som om 
de är för långt från gräsrötterna som faktiskt ska arbeta med läroplanen i 
praktiken. Tillfällena då de träffats har stundtals varit röriga och ostrukture-

                                                
7 Veso är den finska förkortningen för obligatoriska fortbildningsdagar. I Finland är det avtalsenligt tre 
per läsår. 
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rade och det som hon menar har hjälpt dem har varit att de haft ett gott sam-
arbete på skolnivå.  

Rektorn vid Havsbandets skola efterlyser ett tydligare kommunalt krav på 
att rektorerna ska vara de som aktivt leder arbetet. Hon beskriver rektorer 
som inte engagerar sig och delegerar allt för stor del av arbetet till koordina-
torerna. Hon tycker inte att de ser behovet av att de pedagogiskt leder för-
ändringen och processerna, och hon tror att en av orsakerna till att det händer 
är att traditionen av ensamarbete är så stark att rektorer inte klarar av att 
bryta den så som de nya grunderna på ett sätt kräver.  Konsekvenserna av att 
rektorer inte tar ledarskapet blir att det finns skolor, menar hon, där det läm-
nas alltför mycket upp till den enskilda läraren att läsa in på egen hand, eller 
att man endast gör något litet tillsammans med en liten grupp.  

Läroplanskoordinatorerna på skolorna har ett särskilt uppdrag som de fått 
efter att rektorn erbjudit dem den rollen. Det är inget man kunnat söka sig till 
aktivt. Dessa läroplanskoordinatorer kommer sedan inte att finnas mer efter 
att man sett att arbetet löper på skolnivå efter den 1 augusti 2016. De får en 
månatlig extra ersättning för det arbetet, och den tid lärarna lägger ner på 
läroplansarbete utgör på samma sätt som i Åkerlundens skola, delar av den 
obligatoriska årliga fortbildningen.  

På frågan om vad som varit utmanande under processens gång menar en 
av koordinatorerna att utmaningen varit få tiden att räcka till. Det att ständigt 
ha bråttom, som hon uttrycker det. Hon fortsätter: 

  
”Och sedan är det här ju ett tillräckligt krävande arbete från början, att 
vara lärare. Så att sedan hitta tiden, när båda delarna tar sin tid. Att 
kanske känslan av tidsbrist, när man inte riktigt får till att koncentrera 
sig. Dock har vi så himla bra att rektorn har ordnat så att jag får en vi-
karie till klassen så att jag kunnat arbeta med läroplanen och föra den 
processen framåt.” 

 
Sammanfattande analys av Havsbandets skola 
På den här skolan tar rektorn ett tydligt ledarskap och kommunicerar ut sin 
strategi gällande läroplansarbetet. Hon poängterar ständigt att detta är en 
process som inte går att bli ”klar” med utan som manar till ständig reflekt-
ion. Från skolans sida finns en organisation, medan kommunens organisation 
inte verkar leva upp till det behov som finns för att skapa en läroplan för 
kommunen. Tilltron ligger i rektorn på den egna skolan, med sin gedigna 
erfarenhet av tidigare läroplansprocesser. 

Kommunen och skolan har gett möjlighet till viss tidsanvändning, även 
om det finns behov av mer tid för att få till bra reflektioner. Lärarnas delta-
gande är kontinuerligt och den här processorganisationen liknar Solvikens 
skola där vissa lärare fick särskilda uppdrag som gav dem extra hög grad av 
deltagande. Jämfört med Solvikens skola är det vid denna skola endast en 
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lärare som getts möjlighet till det när det på Solvikens skola var fyra lärare 
som bestod av ett läroplansteam. 

Västersundets skola 
Västersundet skola är en stor grundskola i en mellanstor stad. Vid skolan 
intervjuas tre rektorer som har olika ansvarsområden varav en är ledande 
rektor. Förutom rektorerna intervjuas även en lärargrupp bestående av fyra 
lärare. Två av lärarna som intervjuades ingick i skolans interna läroplans-
grupp.  

Vid den här skolan har man organiserat arbete så att rektorsgruppen tagit 
ett helhetsansvar över läroplansprocessen och arbetat som ett team i den här 
processen. En av rektorerna har fungerat som koordinator i relation till en 
annan grupp skolor som de haft ett särskilt samarbete med och en annan av 
rektorerna har deltagit i en av de nationella ämnesgrupperna som skrivit de 
nationella texterna. Även andra lärare har varit representanter i UBS ämnes-
grupper. Skolan har också representerats i UBS arbetsgrupp för värdegrun-
den, alltså den centralt normerande delen av grunderna för läroplanen.  

Skolan har haft en central roll när det gällt att utbilda andra skolor i läro-
plansarbetet.  

Förutom rektorernas arbete i läroplansprocessen har skolan också en in-
tern läroplansgrupp. Det första året då de tagna grunderna delvis fanns på 
plats, läsåret 2014-2015, arbetade gruppen extra intensivt. Läroplansgruppen 
bildades redan 2012 och då var tanken att de skulle lägga upp planerna för 
hur arbetet skulle se ut och i vilket skede olika arbetsmoment skulle proces-
sas. Lärarna berättar att det var mycket brainstorming i början särskilt gäl-
lande frågan hur man ska få med så många som möjligt i denna läroplans-
process. Inledningsvis i läroplansgruppen var det sex personer och rektorer-
na var tre av dem och sedan var det en lärarrepresentant från varje stadium. 
De hade möten cirka en gång varannan månad och då diskuterade de vad 
som behöver göras och hur UBS vägkarta kunde användas. 

En av lärarna som intervjuades har varit så att säga ”vanlig” lärare utan 
särskilt uppdrag i processen, och berättar att de involverades i arbetet hösten 
2013 då de började fundera i grupper tillsammans med kollegor på värde-
grunden och de olika utkasten till läroplanstext som kom från UBS. Sedan 
dess har de haft ”ett otal tillfällen” då de ventilerat nya läroplanen, berättar 
hon. 

Skolan gör också ett arbete med kommunen i övrigt och rektorn är repre-
senterad på dessa möten. Under hösten 2015 har flera möten förekommit. 
Lärarna tycker att det lokala läroplansarbetet är mer omfattande nu än tidi-
gare, att det görs mer grundligt och metodiskt. En av lärarna tycker sig se en 
stor skillnad från 2004. 
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”Och från förra läroplanen, så det enda jag kommer ihåg, vid den skola jag 

jobbade då, var att- på något vis att där landade det färdiga materialet, och 
sen fick man då bekanta sig med det på egen hand, medan vi här processar 
varje del av det. Så att jag tycker det är en stor skillnad, jag.” 

En av de något mer nya lärarna säger så här om processen: 
 

”Och det här är nu första läroplanen jag är med också och processar, så jag 
tycker det är jätteintressant, för man känner sig mycket mera insatt förstås, än 
att du har en dokument du- som är färdigt och som du bara läser, att du får 
vara med under hela processens gång.” 

Från och med hösten 2015 har de på skolan bildat ämnesvisa grupper och så 
har de också konkret börjat jobba med dessa i november. Rektorerna berättar 
att de innan detta försökt implementera ”det här nya tänkandet” för att verk-
ligen möjliggöra en förändring. I nästan två år har de talat om de nya grun-
derna. De har gjort det valet för att de ser att kompetenserna är slutmålet och 
ämnena bidrar till slutmålet, som en av rektorerna uttrycker det. Ämnenas 
innehåll är inte så ändrat, menar hon, men synen på ämnena och skolans 
arbetssätt är det och då måste krutet läggas där menar hon vidare. Så här 
säger hon om ämnena och ämneslärarna: 
 

”Ämneslärare- våra lärare är duktiga i ämnet, så det är många i Sverige 
som ifrågasätter det här och ute i världen som ifrågasätter att varför gör vi en 
sån här förändring, att det kommer- och det är många som är rädda att det blir 
som i Sverige.---. våra lärare är så starka och trygga i sin ämneskunskap att 
om vi är väldigt medvetna om att ämnena ändå är starka, så tror jag inte att vi 
behöver bli rädda för att det blir en flumskola. Att vi har faktiskt råd att jobba 
mera med helhetsskapande undervisning och tema, som man nog säkert har 
gjort i dom här lägre årskurserna, men det här … ja, vi har så duktiga lärare 
som ämnesmässigt är så duktiga.” 

Det finns ämnesgrupper med sammankallande som består av personer från 
alla årskurser. De lärare som är sammankallande samarbetar också särskilt 
med kommunens ämnesvisa läroplansgrupper. Även vid den här skolan lyf-
ter lärarna fram att det varit intressant med ämnesvisa samtal över årskurs-
gränserna.  

I rektorsgruppen lyfter man fram att även om de bara skrivs en skolvis 
plan så är det viktigt med den process som innebär diskussioner tillsammans 
med lärare i kommunen så att de lokala delarna tydligt kommer fram i sko-
lans plan. 

Även på den här skolan arbetar man med eGrunder för att dokumentera 
läroplanen. Det som rektorerna konstaterar är hur verktyget styr för att det är 
uppbyggt på ett visst sätt. Det går att skriva in nästan hur mycket komplette-
rande text som helst, så det behöver fortfarande kommunerna bestämma.  
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Under den här processen berättar en av rektorerna att lärarna har upplevt 
förvirring och osäkerhet med vad som förväntas av dem. På den här skolan 
har man valt att låta lärarna konkret prova nya grepp i klassrummet som en 
del i att processa de nya grunderna och då har frågor som ”Vad är det ni 
egentligen vill, och vad ska vi göra?” dykt upp från lärargruppen. Men lärar-
na löste uppgiften och kom med väldigt många olika sätt att arbeta, menar en 
av rektorerna. Eleverna skapade filmer, posters och poddar för att illustrera 
de helhetsmässiga lärandeprocesser som de varit delaktiga i och prövat till-
sammans med lärarna. I detta ser de att den digitala kompetensen är en ut-
maning för alla inblandade att hitta konkreta och bra arbetsformer för. 

 
 
Sammanfattande analys av lärarnas deltagande i Västersundets 
skola 
Utifrån analysen av materialet framkom att lärarna vid den här skolan på 
olika sätt varit väldigt delaktiga och att sättet som skolan organiserat proces-
sen har bidragit till det. Det har funnits gott om tid och rektorerna har tagit 
tydligt ledarskap både gällande process, förändring och pedagogik. Proces-
serna har skapat ett engagemang, samtidigt som det också gick att urskilja en 
viss mättnad över en lång process. 

Vid skolan har en läroplansgrupp med ett antal lärare varit extra delaktiga 
och fått ett särskilt ansvar och kunnat delta i hög grad jämfört med en del av 
kollegorna. Kollegorna har dock inte exkluderats utan gjorts delaktiga på 
olika sätt. 

Bergs kommun 
Det sista exemplet om hur det lokala arbetet har organiserats är på kommun-
nivå. Bergs kommun är en liten landsbygdskommun med en ganska stor 
geografisk spridning mellan skolorna, och många relativt små skolenheter. 
Här intervjuades ansvariga på kommunen, bildningsdirektör, läroplanskoor-
dinator och en grupp på sex lärare från årskurs ett till årskurs nio. Under 
besöket fick jag också möjlighet att delta i ett stormöte där olika ämnesgrup-
per parallellt arbetade. Vid detta möte satt lärargrupper och arbetade i verk-
tyget eGrunder för att formulera den lokala läroplanstexten för de olika äm-
nena. 

Bildningsdirektören och läroplanskoordinatorn berättar att de har gått 
igenom samtliga moduler (det kallas så i den digitala versionen av läropla-
nen, och kapitel i den tryckta versionen) som finns i grunderna och diskute-
rat hur de bäst kunde arbeta med dessa. Till processen har det skapats en 
styrgrupp bestående av representanter från både låg- och högstadiet och 
några rektorer. Styrgruppen, där också bildningsdirektören och läroplansko-
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ordinatorn deltog har beslutat om hur processen skulle gå till. Rektorn har 
dock varit den som kommunen sett som ledare på varje enskild skola. Styr-
gruppen har haft möten cirka en gång i månaden men nu behöver de ha fler 
möten för att hinna med, berättar de. Bildningsdirektören och läroplanskoor-
dinatorn har också deltagit i de regiongemensamma utbildningstillfällen som 
ordnats.  

Bildningsdirektören och läroplanskoordinatorn berättar att man i kommu-
nen har satt igång med läroplansarbetet hösten 2015 som ett medvetet val. 
Utifrån erfarenheter från arbetet med tidigare läroplaner bestämdes att man 
inte skulle starta för snabbt, för att undvika trötthet hos lärarna innan ens 
läroplanen trätt i kraft.  

I den här kommunen hanterades de normerande delarna så, att skolorna 
fick sig tillskickade frågor att diskutera och ta ställning till. Dessa skulle man 
skolvis samtala om, och hur det skedde fick rektorn själv ansvara för att or-
ganisera. De svaren som man fick in under hösten har läroplanskoordinatorn 
sammanställt till de inledande lokala delarna som är mer eller mindre klara. 

Alla lärare har fått önska ett ämne att arbeta vidare med och detta görs nu 
i grupper som samlas samma tid vid en av de större skolorna, ett antal gånger 
under läsåret 2015-2016.  Varje ämnesgrupp har en ordförande och sekrete-
rare som fått extra utbildning för uppdraget. För det här arbetet får lärarna 
ingen särskild ersättning utan tid till arbetet tas från obligatorisk tid för sam-
planering. Rektorerna har nu mindre tid för den typen av samplanering, men 
både rektorerna och fackliga representanter har varit positiva till att göra så. 
Tre timmar i månaden avsätts för arbete med läroplanen i Bergs kommun. 
Alla lärare, förutom de några få som är deltagare i styrgruppen för hela 
kommunen, deltar lika mycket i läroplansprocessen. Orsaken till att de ville 
ha det så från styrgruppens sida var, att läroplanen är lärarnas mest centrala 
verktyg och det behöver alla känna till och känna sig delaktig i att skapa.  

Förutom ämnesgruppernas arbete har kommunen ordnat gemensamma ut-
bildningstillfällen med vissa teman i fokus. I varje ämnesgrupp deltar mellan 
fem och tolv lärare. Rektorerna är också med, men i ämnesgrupperna har de 
ingen särskild roll. eGrunderna är i fokus vid dessa möten och en hel del tid 
får läggas åt att fundera på hur systemet fungerar, och samtalen kretsar också 
till viss del på vad man ska skriva dit enligt systemet. Allas blickar och 
kroppar är också riktade mot bildskärmen där eGrunderna visas vilket väcker 
frågan om systemet styr processen eller om det är samtalen om innehållet 
som är i fokus? Eller möjligen en kombination? Faran om systemet styr kan 
vara att lärarnas ämneskunskap och pedagogiska kunskap inte får ta plats i 
tillräcklig omfattning. Så här säger en lärare om eGrunder: 
 

”För min del så tycker jag det ... det är svårt att få en överblick, man sitter så 
här på ... på nätet så här ... att det är det där, upp och ner och så här, jag tror 
att man inte är van heller på det här sättet. Att man ska som ta del av det från 
... ett digitalt verktyg. I vår grupp tycker vi nog det här att det som lite ”jaha, 
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var var vi nu? Vad ska vi upp eller nere eller ska vi. Men det är väl ett ... ett 
kanske ett obekant tänkesätt också att i framtiden så blir det ju kanske lättare” 

Även här uttrycker lärarna en uppskattning för möjligheten att kunna samtala 
med ämneslärare över årskursgränserna. Den här processen har också bidra-
git med att skapa ”kafferums”-diskussioner i lärarrummen tiden efter sär-
skilda läroplanstillfällen ordnats.  

Efter arbetet avslutats i ämnesgrupperna och de ämnesvisa texterna är 
klara, kommer man att anordna så kallade läroplanscaféer där varje ämne 
kan presentera sitt arbete och hur de processat fram ett delvis kanske nytt 
innehåll. Därefter finns möjlighet för alla lärare att komma med synpunkter 
innan slutligt beslut om den lokala läroplanen fattas i bildningsnämnden.  
 
Sammanfattande analys om lärarnas deltagande i Bergs kommun 
I Bergs kommun har lärarna deltagit genom de ämnesgrupper som de kon-
kret arbetar i regelbundet under ett läsår. De har också deltagit i skolvisa 
samtal om de inledande, normerande delarna av grunderna. Innan det här 
läsåret har man inte arbetat med läroplanen, vilket också gör att en del andra 
föreläsningstillfällen och utbildningstillfällen ordnas.  

Arbetet i Bergs kommun är uppbyggt huvudsakligen kring en styrgrupp 
och ämnesgrupper. Det har beretts tid åt lärarna för både förberedelse och 
deltagande på olika sätt. Arbetet är också organiserat så att lärarnas delta-
gande har betydelse. Det som skiljer Bergs kommun åt från de andra exemp-
len i texten är rektorns något svagare roll här. Det kanske inte är så i prakti-
ken men i analyserna framkommer att det i övriga exempel talas mer om 
rektorns roll och i mer explicita ordalag än här. Det kan också bero på att i 
Bergs kommun intervjuades ingen rektor, utan andra i chefsposition.  

Sammanfattning av resultat, del II 
De här fem exemplen visar på såväl olika som lika sätt att organisera läro-
plansprocessen i kommun och skola. Även om fyra av exemplen är på skol-
nivå är skolans organisation avhängig av kommunens organisation. Det som 
analysen visar på förutom det som redan nämndes inledningsvis i avsnittet 
om organisation, ledarskap och tid som villkor för lärarnas deltagande, är att 
lärarna är aktivt involverade i processen. Deltagandet kan vara i första led i 
form av deltagare i skolans läroplansgrupp eller som läroplanskoordinator 
eller i andra led som deltagare i samtal och diskussioner om läroplanens 
olika delar. Deltagandet kan också vara sådant att det inte sker i två led, utan 
alla kommunens lärare bereds möjlighet att delta i samma omfattning. Mel-
lan dessa två huvudsakliga organisationsmönster som framkommit här finns 
ingen möjlighet att göra någon jämförande analys av vilka konsekvenser det 
ena eller andra organisationssättet får. Det centrala är, att lärare bereds aktivt 
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deltagande. Det som möjligen kunde diskuteras är ifall de lärare som är läro-
planskoordinatorer eller motsvarande får mer inflytande och makt än andra 
lärare och att detta kunde ha negativa konsekvenser, men det beror på hur 
dessa roller hanteras i organisationen. Resultatet pekar på det som Kirk och 
Macdonald (2001) efterlyser – varken ett utpräglat top-down eller bottom-up 
perspektiv på förändringsprocesser.  
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Slutsatser 

Den här rapportens syfte har varit att beskriva och analysera läroplanspro-
cessen i Finland för att mer specifikt undersöka hur lärarnas deltagande i den 
processen tar sig uttryck. Det har gjorts med hjälp av analyser av främst in-
tervjuer men också med hjälp av att ta in förståelse och kunskap om det fin-
ländska utbildningssystemet samt genom att ta del av dokument som indirekt 
stärkt resultaten som redovisats.  

Tidigare forskning visar på att lärarnas deltagande i Finland kan förstås 
utifrån tre forskningsområden; synen på lärarskap i Finland, lärarutbildning-
en och lärarprofessionen och läroplanen. Dessa tre områden gav en inle-
dande bas för hur lärarnas deltagande ser ut och hur förutsättningarna för 
deltagande ter sig utifrån den kontext som lärarna befinner sig i. Dessa kan 
på ett sätt bilda ett slags ramar för hur lärarnas deltagande ser ut.  

Hanséns fyra steg av lärarreflektion redovisades i avsnittet om tidigare 
forskning. I den här analysen har steg tre och steg fyra varit intressanta att 
tänka kring. De stegen var: 

3) reflektioner över de kollektiva, kollaborativa och kontinuerliga processer 
runt läroplansrelaterade aktiviteter som äger rum i skolan.  

4) kollektiva reflektionen som en verbal aktivitet och den innebär både en 
interaktion och en internalisering av ett professionsrelaterat gemensamt 
språk. Ett sådant språk frammanas från teoretiska och forskningsrelaterade 
diskurser om utbildning, men operationaliseras genom lärarens egen förstå-
else av dessa i relation till bland annat klassrumsaktiviteter. 

Resultatet av denna studie tyder på att lärarnas medvetenhet om läroplanens 
koppling till kollektiva, kollaborativa och kontinuerliga arbetet är relativt 
hög, men däremot är det inte helt klart hur steg fyra uppnås med det profess-
ionsgemensamma språket. Detta är något som kan behöva studeras när läro-
planen trätt i kraft och det konkreta förändringsarbetet är i gång. Ändå kan 
det relativt långa citat från lärardiskussioner som finns i resultatets del I vara 
ett exempel på steg i en sådan riktning, där lärarna i intervjusituationen dis-
kuterade begreppet lärande.  

Tillsammans utgör den nationella och de lokala läroplansprocesserna ett 
arbete under mer än fyra års tid – inledningsvis den nationella från 2012-
2014, och de lokala främst från 2015-2016. Processen har varierat något 



 65 

under de revisions- och förändringsarbeten som gjorts sedan läroplaner 
skapades första gången 1970. Även sedan 1994 då kommunala läroplaner 
infördes har processen varit något olika. Den nationella processen och de 
lokala processerna har i rapporten diskuterats och redogjorts för. Här har 
också rapportens huvudsakliga resultat framkommit, att lärarnas deltagande i 
läroplansprocessen är avhängigt av vilka ramar och villkor som processen 
omgärdas med. Processens organisation, ledarskap och tidsanvändning är 
centrala och avgörande faktorer för lärarnas deltagande och graden av delta-
gande. Rektorns roll har framkommit som central i arbetet med lokala läro-
planer och hur lärarnas deltagande ser ut och vilket slags deltagande som 
möjliggörs.  

Lärarnas deltagande och graden och typen av deltagande som skapas är 
ett sätt att styra skolan. Vem ges makten och inflytandet över läroplanens 
form och innehåll? I genomgången av den tidigare forskningen framkom att 
lärare i Finland ges autonomi och frihet och att läraryrket omgärdas av re-
spekt och tillit. Detta kan sägas vara en grund för att få inflytande och makt 
över läroplanens form och innehåll. Läroplanen har också lyfts fram som 
lärarnas främsta arbetsredskap, som ett styrmedel gällande vad man i skolan 
ska ägna sig åt. Analyserna visar att det råder konsensus kring läroplanens 
stora betydelse för skolan, vilket då också gör läroplanen till ett starkt styr-
medel i finländsk skola. Ett sätt att ge och fortsättningsvis visa lärarkåren 
respekt, tillit, autonomi och frihet är också att ge gruppen stort inflytande 
över ett centralt styrmedel så som läroplanen. Resultatet av den här studien 
visar att så också görs, men att det i praktiken inte finns en garanti för hur 
detta görs utan att det är upp till lärarens närmaste chef att reglera lärarens 
möjlighet till att utöva alla möjliga delar av yrket. Begränsningen ligger 
alltså inte i nationell reglering utan organisatoriskt väldigt nära enskilda lä-
rare.  

En fråga som väcktes under arbetets gång var, om skolan kunde utvecklas 
innehållsligt med utgångspunkt i något annat styrmedel än läroplanen, men 
där samma slags nationella och lokala processer togs i anspråk. Finns det 
alltså någon annan skolutvecklingsfråga som skulle kunna engagera på 
samma sätt eller är detta möjligt enbart vid läroplansprocesser? Svaret lutar 
åt, att läroplanen som styrmedel är så centralt att det inte är möjligt att skapa 
skolutvecklingsprocesser med annat än med läroplanen så länge läroplanen 
har den makten och inflytandet i skolan i Finland. Så om någon annan nat-
ionell skolutvecklingsfråga ska kunna bli genomgripande behöver läropla-
nens inflytande minskas.  

De generiska kunskaper som kan skönjas ur denna analys är förutom gäl-
lande den finländska processen över lag, att skolors organisation, ledarskap 
och tidsanvändning är faktorer att fästa vikt vid när det gäller skolutveck-
lande insatser, samt att lärarnas deltagande behöver vara processinriktat för 
att det inte ska bli en top-down eller bottom-up förändring utan en föränd-
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ring eller utveckling baserad på process som ger aktörer aktiv möjlighet till 
inflytande.  
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Efterord  

 
Ett stort tack till de lärare, rektorer, tjänstemän och forskare som delade med 
sig av sina erfarenheter, sin kunskap och sina reflektioner om tidigare läro-
plansprocesser och läroplansprocessen. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor  

 
 
Intervjufrågor, tjänstemän policynivå 
 
Hur har du arbetat med läroplansförändringarna? 
 
Vad är ursprunget till de stora förändringar som nu görs i grunderna för läro-
planen?  
Vilka förändringar upplever du är störst jämfört med den tidigare läropla-
nen?  
Finns det forskningsresultat som varit särskilt betydelsefulla i förändringsar-
betet?  
Ministeriets roll? 
 
Hur har processen sett ut från start 2012 till mål 2016? 
 
Hur länge kommer dessa grunder för läroplan att vara i kraft?  
Hur görs eventuella revideringar? Finns det möjlighet att göra mindre för-
ändringar innan grunderna revideras helt? Hur går det till? 
 
Vilka är de önskade effekterna av förändringen? 
 
Vilka intressenter är och har varit involverade i arbetet? Hur har det ändrats 
jämfört med 1994 och 2004? 
 
I vilka delar har verksamma lärare varit involverade? Tror du att lärarna 
känner sig delaktiga och att de känner sig lyssnade på gällande lp-
utvecklingen? 
 
Hur tror du att lärarnas ”lärarskap” påverkas av deltagandet i arbetet med 
läroplan? Vad har du sett under arbetets gång? Vad tror du att gör att lärarna 
kommer att konkret arbeta annorlunda i klassrummet efter denna process? 
 
Har lärarnas delaktighet i arbetet med läroplanen, nationellt och lokalt ändrat 
från 1994 tills idag? 
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Hur kommer läroplanens mål att följas upp på nationell nivå? 
 
Vilka har utmaningarna varit under denna process? 
 
Haastattelukysymyksiä  
 
Miten, mitkä työtehtävät sinulla on ollut/ olet työskennellyt opetussuunni-
telmamuutoksen kanssa? 
 
Mikä on alkuperä muutoksiin jotka nyt tehdään opetussuunnitelman peruks-
iin?  
Mitkä muutokset ovat mielestäsi suurimmat jos vertaa edellisiin opetussuun-
nitelmiin?  
Onko olemassa sellaisia tutkimustuloksia, jotka ovat olleet erityisen mer-
kittäviä muutosprosessissa? 
Mikä on ollut ministeriön rooli tässä työssä? 
Mikä on ollut OAJ:n rooli? 
 
Miten prosessi on kulunut alusta 2012 loppuun 2016? Minkälainen prosessi 
on ollut? 
 
Kuinka kauan nämä perusteet ovat nyt voimassa – onko se jo päätetty tai 
keskusteltu?  
Mitkä ovat mahdollisuudet muutoksiin tämän päätetyn prosessin jälkeen? 
Onko mahdollista tehdä pieniä muutoksia ennen perusteet tarkistetaan ko-
konaan? Miten se tapahtuu? 
 
Mitkä ovat opetussuunnitelman keskeisimmät tavoitteet? 
 
Miten tavoitteet opetussuunnitelmassa seurataan kansallisella tasolla? 
 
Mitkä ovat olleet (yleisiä) haasteita tämän prosessin aikana? 
 
Mitkä sidosryhmät ovat olleet mukana opetussuunnitelmatyössä? Onko se 
muuttunut verrattuna 1994 ja 2004? 
 
Missä osissa opetussuunnitelmaprosessissa opettajat ovat aktiivisia 
osanottajia? Luuletko että opettajat uppfattning että he "omistavat" 
opetussuunnitelman? 
 
Onko opettajien osallistuminen muuttunut 1994 prosessiin verrattuna 
tämänpäiväiseen prosessiin? 
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Miten luulet että ”opettajuus" vaikuttuu jos opettaja on osallistunut paikalli-
seen opetussuunnitelmatyöhön? Mitä olet nähnyt työn aikana? Mitä mieltä 
olet, tekeekö osallistuminen paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön että 
opettajat konkreettisesti toimivat toisin luokkahuoneessa tämän prosessin 
jälkeen? 
 
 
Intervjufrågor, forskare 
 
Vilka är dina tankar kring de förändringar som nu görs i grunderna för läro-
planen?  
 
Vilka förändringar upplever du är störst jämfört med den tidigare läropla-
nen?  
 
Finns det, som du ser det, forskningsresultat som varit särskilt betydelsefulla 
i förändringsarbetet? 
 
Vad tänker du om vilka de önskade effekterna är av förändringen? Vilka blir 
effekterna för lärarutbildningen? Råder det konsensus inom lärarutbildning-
arna kring vad lärarutbildningen behöver göra efter läroplansförändringen? 
 
I vilka delar ser du att verksamma lärare varit involverade? 
 
Hur tror du att lärarnas ”lärarskap” påverkas av deltagandet i arbetet med 
läroplan? Vad har du sett under arbetets gång? Vad tror du att gör att lärarna 
kommer att konkret arbeta annorlunda i klassrummet efter denna process? 
 
Vilka har utmaningarna varit under denna process som du ser det och vilka 
utmaningar följer efter att processen avslutas? 
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Intervjufrågor, rektor/bildningschef 
 
Kan du börja med att berätta hur ni arbetat med läroplanen? Vilken roll har 
du haft? 
 
Hur har ni organiserat det lokala läroplansarbetet hos er?  
- hur många är involverade? 
 
Hur styrda upplever du att ni är gällande hur ni organiserar det arbetet? 
 
Hur styrda upplever du att ni är gällande innehållet? Hur mycket upplever du 
att ni kan forma? 
 
Hurdant ledarskap har den här processen krävt? 
 
Vet ni exakt vad er slutprodukt kommer att vara?  
 
Hur har lärarna varit involverade i läroplansarbetet? 
 
Hur kommer de lärare som är involverade/engagerade påverkas i sitt sätt att 
vara lärare efter att ha deltagit i denna process?  
 
Hur tror du att deras sätt att vara lärare förändras efter denna process? 
 
Hur följs läroplansarbetet upp på lärarnivå, skolnivå och kommunnivå? 
 
Vilka möjligheter och utmaningar ser du med att läroplansprocessen är ut-
formad så här? 
Vilka möjligheter och utmaningar ser du med ert lokala arbete? 
 
Hur skiljer sig processen och innehållet från läroplansprocesserna 1994, 
2004 och nu? (om du har erfarenhet av någon av dessa processer) 
 
Haastattelukysymyksiä, rehtori/ vastaava 
 
Minkä roolin sinulla on ollut tässä opetussuunnitelmatyössä? 
 
Voistko vapaasti kertoa miten olette tehneet työtä opetussuunnitelman 
kanssa?  
Miten olet ollut mukana järjestämässä opetussuunnitelmatyötä? 
(Kuinka monta henkilöä ovat olleet mukana koko työprosessissa?) 
 
Oletko mielestäsi ollut riittävän vapaa järjestää työtä siten miten sopii teidän 
koululle?  
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Minkälainen johtaja tämä prosessi vaatii?  
 
Mitä mahdollisuuksia ja haasteita näette kun opetussuunnitelmaprosessi on 
suunniteltu ja organisoitu tällä tavalla? 
 
Saatteko muotoilla sisältöä opetussuunnitelmassa riittävän paljon? 
 
Tiedätkö, minkälainen lopullinen tuote tulee olemaan? 
 
Miten opettajat tässä koulussa ovat osallistuneet tähän prosessiin? 
 
Luuletko, että ne opettajat, jotka ovat mukana, että osallistuminen tähän  
opetussuunnitelmatyöhön vaikuttaa heidän tapaannsa olla opettajia tulevai-
suudessa? 
 
(Kuinka kauan paikallinen opetussuunnitelma on käytössä?) 
 
Miten te aiotte seurata ja arvioida opetussuunnitelmatyötä opettajatasolla, 
koulutasolla ja kuntatasolla? 
 
Mitä mahdollisuuksia ja haasteita näette paikallisen työn suhteen? Miten 
prosessi ja sisältö opetussuunnitelmassa on muuttunut vuoteen 1994, 2004 ja 
nyt verrattuna? (jos sinulla on kokemusta näistä prosesseista) 
 
Intervjufrågor, lärare 
 
Kan ni börja med att berätta vilka ni är? 
 
Hur har du/ni deltagit i läroplansarbetet? Hur länge? Hur gick det till när ni 
blev involverade? 
 
Hur arbetar ni med läroplanen? Hur är det att arbeta med lp så här? 
 
Vad är lätt och vad är svårt? 
 
Har ni fått den kunskap ni har behövt för att göra ett så bra arbete som möj-
ligt med de lokala läroplanerna? 
 
Vet ni hur slutprodukten kommer att bli och hur den konkret ska användas? 
Har ni fått vara med och utforma läroplansprocessen? 
 
Hur mycket tror ni processen varierar mellan kommuner? 
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Tror du att du som lärare förändras i ditt sätt att vara lärare genom att du 
varit involverad i det här arbetet? 
 
 
Haastattelukysymyksiä, opettajat 
 
Voisitteko aloittaa kertomalla ketkä te olette? 
 
Miten olet osallistunut/te osallistuneet paikalliseen opetussuunnitel-
matyöhön? Kuinka kauan? Kuinka tulit/tulitte mukaan työhön?   
 
Miten teette opetussuunnitelmatyötä? Millaista on työskennellä opetussuun-
nitelmalla näin? 
 
Mikä on ollut helppoa ja mikä on ollut vaikeaa? 
 
Ovatko odotukset teihin ja siihen työhön mitä oleette tehneet tulleet selvästi 
esiin? 
Onko sinulla sitä tietoa mitä olet tarvinnut tehdäkseen niin hyvää työtä kuin 
mahdollista paikallisen opetussuunnitelman kanssa? 
 
Tiedätkö miten lopullinen tuote tulee olemaan ja miten se konkreettisesti 
tullaan käyttämään? Oletko ollut mukana suunnittelemassa paikallista 
opetussuunnitelmaprosessia? 
 
Kuinka paljon luulette että prosessi vaihtelee kuntien välillä?  
 
Miten luulet että sinä muutut opettajana tämän työn jälkeen? 
Luuletko, että olet opettaja muulla tavalla kun olet ollut mukana tässä 
työssä? 
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