Ett ode till gymnasieutbildningen

Processen med
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https://beta.oph.fi/fi/blogi

Obs! Nya webbsidor
kommer i sommar!
Tillsvidare
https://beta.oph.fi
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Utbildningen utvecklas som en helhet
• Målet är att höja kompetens- och
utbildningsnivån och utveckla
utbildningssystemet som en helhet.
• Syftet med gymnasiereformen är att
•

öka gymnasieutbildningens
dragningskraft som en allmänbildande
utbildningsform som ger behörighet
och färdigheter för fortsatta
högskolestudier,

•

göra övergången till högre utbildning
smidigare.

Varför en reform – de nya
läroplanerna precis tagits i bruk? 1/2
• Utbildningssystemet utvecklas kontinuerligt, ny lagstiftning
• Före 2020 blir studentexamen det primära antagningssättet till
högskolorna
• En högre utbildningsnivå: målet är att 50 % av 25–34-åringarna har
en högskoleexamen före år 2030 (andelen nu 41 %)
• Övergången från gymnasieutbildning till fortsatta studier ska ske
snabbare
• Fokus på att de studerande ska orka och må bra

3/9/2018
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Varför en reform – de nya
läroplanerna precis tagits i bruk? 2/2
Statistik från 2016

• 75 % av studenterna sökte och 29 % blev direkt antagna till
fortsatta studier: universitet 15 %, yrkeshögskolor 10 %,
yrkesutbildning 4 %
• Universiteten: 89 % av de sökande och 95 % av dem som tar emot
studieplatsen är studenter
• Yrkeshögskolorna: 57 % av de sökande och 62 % av dem som tar
emot studieplatsen är studenter
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En läroplansprocess med fokus på delaktighet
• Satsningar på kommunikation och växelverkan
• Dialog, klarspråk, flera informationskanaler
• Gymnasierna och intressegrupperna engageras
• Startenkät till alla gymnasier, rundtur i landskapen, seminarium för
intressegrupper, studerandeseminarium som ordnas tillsammans med SLL och
FSS, möjlighet att kommentera arbetet på nätet
• Arbetsgrupper för läroplansgrunderna med sakkunniga från de centrala
instanserna
- 23 arbetsgrupper, som förutom av Utbildningsstyrelsens egna sakkunniga
även består av 200 utomstående sakkunniga
• Gymnasiernas utvecklingsnätverk Luke
• Tjänsten eGrunder, som formas för att betjäna det lokala arbetet med GLP
3/9/2018
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Målen för gymnasiereformen
• Främjar en studerandeorienterad verksamhetskultur och
individualiserade studier
• Främjar anordnandet av mer omfattande studieavsnitt och
ämnesövergripande studier samt utvecklingen av de studerandes
mångsidiga kompetens
• Högskolorna förutsätter bättre kunskaper av gymnasisterna då det
gäller
• kritisk tolkning av källor
• tolkning av sinsemellan motstridiga källor

3/9/2018
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Läroplansprocessen
8/2018
5-7/2018

Enkät

GLParbetet
inleds på
Ubs

Seminarium
med intressegrupper
Styr- och
arbetsgrupper
utnämns

9/2018
Linjedragningar

Seminarium
med
förlagsföreningen

9-10/2018

10-11/2018

Rundtur i
landet, dialog
med fältet

Inledningsseminarium

Arbetet med
grunderna
vidtar

Arbetsgrupperna
skriver utkast

11-12/2018
Seminarium för
studerande
Arbetsgrupperna
skriver utkast

eGrunder

Kirjoita kaava tähän.
Arbetet med grunderna vid Utbildningsstyrelsen
5-9/2019
11/2020-6/2021
8/2021
Läroplanen tas
i bruk

En ny
gymnasieutbildning kan presenteras för elever
som avslutar
grundskolan

11/2019 –
11/2020
Lokalt
arbete
eGrunderna i bruk

Utbildningsstyrelsen stöder verkställandet av grunderna
3/9/2018
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10-11/2019
Layout och
tryck
Grunderna
ges ut under
Gymnasiedagarna

Grunderna
färdigställs
Översättning
Ubs direktion

Generaldirektörens GLPbeslut

1-4/2019
Första
versionen klar

Utlåtanden
och
kommentarer

Arbetet med grunderna vid Utbildningsstyrelsen
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Tidtabellen för grunderna
Våren 2019: grunderna färdigställs på finska
Sommaren 2019: grunderna översätts till svenska och behandlas inom förvaltningen
September–oktober 2019: eGrunderna blir klara
November 2019: grunderna publiceras
Hösten 2019–våren 2021: de lokala läroplanerna utarbetas

Augusti 2021: undervisningen i enlighet med de nya grunderna inleds
10

Centrala förändringar 1/4
• Kurserna blir studiepoäng
✓ 1 kurs = 2 studiepoäng
✓ Gör det enklare att bygga upp större, ämnesövergränsande
studieavsnitt
▪ I stället för kurs används benämningen modul. En modul kan
vara 1–3 studiepoäng.
✓ Gymnasiestudierna omfattar 150 studiepoäng i stället för 75 kurser

3/9/2018
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Centrala förändringar 2/4
• Alla studerande ska göra upp en mer omfattande individuell studieplan
redan i början av gymnasiestudierna
✓ Mål för gymnasiestudierna
✓ Mål för studentexamen
✓ Mål för fortsatta studier
• Särskilt stöd erbjuds i allt högre grad de gymnasister som behöver det
• Utbildningsanordnarens skyldighet att ingripa i mobbning preciseras:
den studerande ska entydigt skyddas från mobbning, våld, trakasserier
och rasism

3/9/2018
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Centrala förändringar 3/4
• Allt fler kontakter till det omgivande samhället och högskolorna
• Alla ska ha möjlighet att utveckla sina arbets- och
företagsfärdigheter under gymnasietiden
• Alla ska möjlighet till internationella erfarenheter under
gymnasietiden
• Alla ska möjlighet att bekanta sig med högskolestudier
• Kunnande som förvärvats på annat håll ska bättre identifieras
och erkännas
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Centrala förändringar 4/4
• I fortsättningen erbjuds studiehandledning även åt dem som gått ut
gymnasiet
✓ Gymnasierna blir skyldiga att handleda tidigare studerande
• Specialundervisningen kommer in i gymnasiet
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Studentexamen
• I framtiden avläggs fem prov i studentskrivningarna
Modersmål och litteratur samt tre prov eller provpar av följande:
1) Matematik
2) det andra inhemska språket
3) ett främmande språk
4) två prov i realämnen eller ett prov i ett realämne och ett prov i ett främmande
språk.
• Reformen kan öka antalet avlagda prov i matematik och i det andra inhemska
språket. Den uppmuntrar också till mångsidiga studier i korta språk och
realämnen.

• I alla prov kommer att ingå uppgifter som överskrider läroämnesgränserna.
• Provet kan förnyas obegränsat

© Petri Lehikoinen & Vesa Raasumaa
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Hur förändras gymnasiestudierna?
• Kurserna blir studiepoäng.
• Gymnasiestudierna omfattar 150 studiepoäng i stället för 75 kurser.
✓ 1 kurs = 2 studiepoäng
✓ Det blir enklare att bygga upp mer omfattande,
ämnesövergripande studiehelheter.
▪ Istället för kurs används benämningen studieavsnitt.
✓ Bedömning:
- Genomförs under studiernas gång för varje studieavsnitt
- Slutbedömning för varje enskilt läroämne
24/05/2019 Utbildningsstyrelsen
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Studieavsnitten byggs upp av moduler 1/3
• I läroplansgrunderna struktureras de nationella studierna för varje
läroämne i form av moduler som omfattar 1–3 studiepoäng.
- Valfria nationella studier är alltid 2 sp
•

• Utifrån modulerna kan de lokala aktörerna bygga upp sina egna
studieavsnitt.

Utbildningsstyrelsen

24/05/2019
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Studieavsnitten byggs upp av moduler 2/3
• I grunderna beskrivs för varje läroämne:
•
•
•
•
•

läroämnets uppdrag
mångsidig kompetens i läroämnet
allmänna mål
hur studierna i läroämnet bedöms
obligatoriska och nationella valfria studier i form av moduler.
- Språklig medvetenhet i varje ämne
19
Utbildningsstyrelsen 24/05/2019

Studieavsnitten byggs upp av moduler 3/3
• För varje modul anges mål och innehåll.
• För varje studieavsnitt definieras på lokal nivå:
• mål
• centralt innehåll
• hur målen för mångsidig kompetens uppfylls i studieavsnittet
• hur studierna som ingår i studieavsnittet bedöms.
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Moduler i modersmål och litteratur (14.3.2019)
Obligatoriska moduler
MO1 Text och språklig medvetenhet (1 sp)
MO2 Kommunikation 1 (1 sp)
MO3 Att tolka och producera text (2 sp)
MO4 Litteratur 1 (2 sp)
MO5 Att tolka text 1 (2 sp)
MO6 Att producera text 1 (1 sp)
MO7 Kommunikation 2 (1 sp)
MO8 Litteratur 2 (2 sp)
Nationella fördjupade
MO9 Kommunikation 3 (2 sp)
MO10 Att producera text 2 (2 sp)
MO11 Att tolka text 2 (2 sp)
Utbildningsstyrelsen

Ämnesövergripande exempel
Modul: Text och språklig medvetenhet 1 sp (mo)

+
Modul: Minä kielenopiskelijana 1 sp (språk)
= ämneövergripande studieavsnitt kring språklig medvetenhet 2 sp
Obs1! Studieavsnitten får egna (lockande) rubriker i den lokala
läroplanen
Obs2! MO1 Text och språklig medvetenhet (1 sp)
kan också slås ihop med MO2 Kommunikation 1 (1 sp)
Utbildningsstyrelsen

Moduluppbyggnaden (Glp-utkast

14.3.2019)

Läroämne eller lärokurs
Läroämne eller lärokurs

Modersmål och litteratur

Studiepoäng i de
obligatoriska och
nationella valfria
studierna
12 + 6

Moduler i de obligatoriska
studierna
Biologi
1+1+2+2+2+1+1+2

Finska, A-lärokurs
Finska, B1-lärokurs
Mofi

12 + 4
10 + 4
12 + 4

1+3+2+2+2+2
1+3+2+2+2
1+3+2+2+2+2

Svenska, A-lärokurs

12 + 4

1+3+2+2+2+2

Främmande språk, engelska,
A-lärokurs
Främmande språk, A-lärokurs

12 + 4

1+3+2+2+2+2

12 + 4

1+3+2+2+2+2

Främmande språk, B1lärokurs

10 + 4

1+3+2+2+2

Gemensamt studieavsnitt för
matematik
Matematik lång lärokurs

2
18 + 6

3+2+3+2+3+2+2+1

Matematik kort lärokurs

10 + 4

2+2+2+2+1+1

Utbildningsstyrelsen
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Studiepoäng i de
obligatoriska och
nationella valfria
studierna
4+6

Moduler i de obligatoriska
studierna

2+1+1

Geografi

2+6

2

Fysik

2 + 12

1+1

Kemi

2+8

1+1

Filosofi

4+4

2+2

Psykologi

2+8

2

Historia

6+6

2+2+2

Samhällslära

6+2

2+2+2

Evangelisk-luthersk tro

4+8

2+2

Ortodox tro
Katolsk tro
Islam
Judendom
Övriga relgioner
Livsåskådning
Hälsokunskap

4+8
4+8
4+8
4+8
4+8
4+8
2+4

2+2
2

Gymnasitik
Musik
Bildkonst

4+6
4+4
4+4

2+2
2+2
2+2
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2+2

Studiehandledning

Moduluppbyggnaden (GLp-utkast 14.3.2019)

Utbildningsstyrelsen

Utmaningar
• Verksamhetskulturen – ämnesövergripande
samarbete
• Hur jobba med mångsidig kompetens?
• Hur lyfta humanistiska ämnen och språk?
• Den nya strukturen – hur få med vårdnadshavare,
tjänstemän, beslutsfattare?
• Välmående

Utbildningsstyrelsen

Opetushallitus
Youtube-klipp kring gymnasiereformen

https://www.youtube.com/watch?v=Whv9EfxGXvg&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR2czH4NJSNlnSPOUBWBCjOqcCQA7dqfdAS2_1huqp0edpYEr3vWmHCOCE
Utbildningsstyrelsen

Hör av er!
pamela.granskog@oph.fi

www.oph.fi/glp2021
Följ oss:
Facebook: Ubs på svenska
Twitter: Opetushallitus

