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På gång

• Fokus på implementering av läroplansgrunderna
•Läroplanslabb kring olika teman och utgående från ämnen
•Arrangeras både på svenska, finska och som tvåspråkiga
•Målet är att stödja gymnasierna med ett långsiktigt perspektiv

• Luke-nätverket
•Gav ut en ny tvåspråkig publikation med fokus på gymnasiereformen hösten 2020
https://opetushallitus.mobiezine.fi/zine/9/cover
•Arrangerar bl.a. gemensamma seminarier/webbinarier, också över språkgränser
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GLP2021

• Omfattande paket med stödmaterial för 
reformen på oph.fi

• https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-
examina/gymnasieutbildning/glp2021-stod-
implementeringen-av-gymnasiets-laroplan

• Uppdateras kontinuerligt
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https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/gymnasieutbildning/glp2021-stod-implementeringen-av-gymnasiets-laroplan


Moduler är byggstenar i studieavsnitten

• Studieavsnitten byggs upp av 
moduler i grunderna för gymnasiets
läroplan

• Studieavsnittet kan innehåller
moduler från ett eller flera
läroämnen

• Studieavsnittets omfattning har inte
begränsats (GLP-verktyget minimi 1 
sp)

• Modulerna 1–3 sp
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STUDIEAVSNITT X

STUDIEAVSNITT Y

STUDIEAVSNITT Z

valfri obligatorisk



Moduler och studieavsnitt
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• moduler som ger en studiepoäng finns till exempel i modersmål och litteratur, 
främmande språk, matematik, fysik, kemi och biologi

• Större moduler som omfattar 3 studiepoäng finns till exempel i A-språk och
matematik

• Det ska vara möjligt att avlägga nationella valfria moduler som studieavsnitt som
ger 2 studiepoäng

• Går att kombinera valfria och obligatoriska förutsatt att man kan också kan avlägga de 
valfria skilt för sig



Moduler och studieavsnitt
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• I ämnesövergripande studieavsnitt bedöms ämnena skilt för sig

• I studieavsnitt med två eller flera moduler från samma ämne ges endast
ett vitsord

• Obs! Begreppet modul finns endast i läroplansgrunderna!

• Nationella studieavsnitt – lokala studieavsnitt



• Visma – information i november/december

• Betyg – betygens utformning avgörs på lokla nivå (5.6,5.7)

• Studieplan

• Studiehandledare, eventuellt grupphandledare, ämneslärare?

• Information och rådgivning som gäller eGrunder:

• eperusteet@opintopolku.fi
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Allmänt

mailto:eperusteet@opintopolku.fi


Läroplansverktyget
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Både instruktionsfilmer och kliniker 
kring eGrunder
• https://confluence.csc.fi/pages/viewpage

.action?pageId=78161620&fbclid=IwAR2
UNN1OgRt3M11OrLx0RUbvhQUXg4ONa
7BzsyEa3ljGKq9JdZRxcubZfI8

• Välj LOPS-työkalun ohjevideot i 
menyn, instruktionsvideo kring bl.a. 
studieavsnitt i främmande språk 
finns längst ner

https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=78161620&fbclid=IwAR2UNN1OgRt3M11OrLx0RUbvhQUXg4ONa7BzsyEa3ljGKq9JdZRxcubZfI8


Vanliga frågor
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Svar på vanliga frågor hittas här:

https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/82005
570-34e2-4ded-b50b-7bbd57ecb140?displayId=Fin2143164

Tips! 
Utbildningsstyrelsen kartlägger bristerna
i läromedelsutbudet 
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Varför en 
förnyelse? Hur sätter vi 

oss in i 
grunderna?

Vilka mål ska
vi ställa upp?

Hur genomför vi 
det lokala
läroplans-
arbetet?

Hur involverar och
engagerar vi de 

studerande?

Hur bildar vi 
nätverk inom

ramen för arbetet
med glp?

Hur har vi nytta
av eGrunder i 

arbetet?

Hur främjar vi 
lärandet?

Hur förenhetligar
vi gymnasie-

utbildningen?

Hur beaktar vi 
mångsidig

kompetens?

Vilka är de 
centrala

begreppen?

Hur skapar vi 
kopplingarna till

högskolor, 
internationalisering och

arbetsliv i studierna?

Hur bedömer vi 
de studerandes

lärande?

Hur gör vi upp de 
gemensamma

delarna?

Hur gör vi upp
läroämnes-

delarna?

Hur främjar vi 
välbefinnandet?

Vilka fördelar har
reformen?

CHECKLISTA FÖR DET LOKALA ARBETET MED GLP



Tack!

pamela.granskog@oph.fi

mailto:pamela.granskog@oph.fi

