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NCU:s dagsfärska rapport
https://karvi.fi/app/uploads/202
0/12/Poikkeustilanteen-
vaikutusten-arviointi-tulokset.pdf

Carola Åkerlunds svenska diaserie
(svenska workshopen) läggs ut på
nätet inom de närmaste dagarna.

Tidigare publikationer:
Del 1: Bakgrundsrapport för den
nationella utvärderingen, syntes och
lägesbedömning utifrån färdigt
material. (på finska)
Del 2: Effekter av de avvikande
undervisningsarrangemangen på
förverkligandet av jämlikhet och
likabehandling (kort presentation) 

https://karvi.fi/app/uploads/2020/12/Poikkeustilanteen-vaikutusten-arviointi-tulokset.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/05/Poikkeuksellisten-opetusj%C3%A4rjestelyjen-vaikutukset-osa-I-Karvi-7.5.2020-1.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/09/Poikkeullisten_opetusjärjestelyjen-vaikutukset_SVE_-första-resultaten.pdf








Rapport om bedömning inom grundläggande
utbildning och gymnasieutbildning
• Nationella centret för 

utbildningsutvärdering genomförde 2017–
2019 en utvärdering av bedömningen av 
lärande och kunnande inom den 
grundläggande utbildningen och 
gymnasieutbildningen. 

• Resultaten presenteras som  
utvecklingsrekommendationer

Hittas här: 
https://karvi.fi/app/uploads/2019/04/KARVI_T
0719.pdf 6



7



8



9





Studentexamen
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https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Kehittaminen/plan_for_utvecklin
g_och_verkstallande_av_studentexamen_2019-2022.pdf



På gång bland mycket annat …

Utveckling av examen 2019–2022 – sådant som utreds

• Nämnden förbereder gemensamma principer som används för att utarbeta 
uppgifter som överskrider läroämnesgränserna, och vid utarbetandet av prov 
beaktas målen för mångsidig kompetens som beskrivs i grunderna för läroplanen. 
Uppgifter som överskrider läroämnesgränserna får inte utgöra i examen dolt 
tvång, varvid i praktiken ett bra vitsord i ett examensämne förutsätter kunskaper i 
ett visst annat ämne. 

• Studentexamensnämnden förbereder införande av ett muntligt prov i 
studentexamen.

• I övrigt använda tal i examen.
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Utvärderingsveckor – en kort översikt

Plocka bland kommentarerna

• Är det vettigt att utvärdera med summativa prov i alla 
perioder och i alla ämnen? 

• Färre utvärderingsveckor en möjlighet – måste de finnas i 
varje period? Kan man klara sig helt utan dem?

• Tidstjuv
• Mera kontinuerlig inlärning, oftare kortare förhör
• Känns inte som det bästa för inlärningen med stora prov i slutet 

av en kurs

• Leder studieavsnitt i samma ämne till färre 
utvärderingstillfällen? Leder färre utvärderingsveckor till mer 
arbeten under kurserna och ökad stress? 13

https://docs.google.com/docu
ment/d/1cPUVDVrHXjHx8Vv-b-
5fBtjdW5Bja5UqyPv6CPJS-
Ik/edit

Periodalternativ:
3/6, 4,5 – också 
modeller med längre, 
kortare perioder



• Projektvecka i mitten av perioden/en vecka under hösten, våren
• Möjlighet att skriva långa prov – vilka ämnen?
• Måste de “traditionellt” extra långa proven arrangeras för åk I? Känns 

naturligt att införa dem, typ, period II för åk II.

• Period III för abiturienterna kräver minutiös planering. 
• Hur bäst planera abiturienternas prepkurser inför skrivningarna med 4  

perioder? Intensivkurser som slutar inför skrivningarna eller prepkurser som går 
ända fram till skrivningsdagen? 

• Om vi inte har en regelrätt provvecka: Hur koordinerar vi lärarnas övriga 
summativa utvärderingsdagar?



GLP2021

• Luke-nätverkets översikt av olika 
periodalternativ:

https://www.oph.fi/sites/default/files/docume
nts/treperioderssystem.pdf

• 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/sites/default/files/documents/treperioderssystem.pdf
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/gymnasieutbildning/glp2021-stod-implementeringen-av-gymnasiets-laroplan


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



Exempel: Tölö gymnasium



Tack!

pamela.granskog@oph.fi

mailto:pamela.granskog@oph.fi

