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GYMNASIEUTBILDNINGEN 
FÖRNYAS ÅR 2021 –  
VILKA FÖRÄNDRINGAR  
SKER I GYMNASIET?



 

Sammandrag 

 

Gymnasieutbildningen förnyas 2021 

 

Målen är att: 

– Utveckla undervisningen i gymnasiet så att den ännu bättre än tidigare stödjer de studerandes 

välbefinnande, individuella behov och lärande. 

– Göra övergången från studier på andra stadiet till högskolestudier smidigare samt höja finländarnas 

utbildningsnivå så att andelen 25–34-åringar som har en högskoleutbildning ska stiga till 50 procent 

(från nuvarande 41 procent) senast år 2030.  

– Gymnasieutbildningen ska bli mer attraktiv som en allmänbildande utbildningsform som förbereder 

för fortsatta studier och utbildningens kvalitet och inlärningsresultat förbättras.   

De mest väsentliga förändringarna: 

– Mångsidig kompetens ingår i studierna som en egen, ämnesövergripande helhet bestående av sex 

olika delområden. 

– De studerande har i fortsättningen rätt till mer övergripande och långvarig studiehandledning än 

tidigare och de som behöver stöd har möjlighet till det. 

– De nationella studierna delas in i moduler som utgör grunden för studieavsnitten som utformas på 

lokal nivå. 

– Kontakter till den omgivande världen betonas i högre grad än tidigare i gymnasiet, det vill säga 

samarbete med högskolor, arbetsliv och företag samt internationellt samarbete.  

Tidtabell: 

– De nya grunderna för gymnasiets läroplan publiceras i november 2019. Efter det inleds det lokala 

läroplansarbetet. 

– De lokala läroplanerna tas i bruk i augusti 2021. 
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Vad innebär grunderna för gymnasiets läroplan? 

Grunderna för gymnasiets läroplan (GLP) är ett normgivande dokument, utifrån vilket 

utbildningsanordnarna och gymnasierna gör upp sina lokala läroplaner som tas i bruk 1.8.2021. De nya 

grunderna för gymnasiets läroplan har utarbetats i enlighet med gymnasielagen och statsrådets förordning 

som godkändes år 2018.  

De av Utbildningsstyrelsen utarbetade grunderna publicerades torsdagen den 7 november i samband med 

gymnasiedagarna i Helsingfors.  

Vilka är de mest synliga förändringarna i de nya grunderna för gymnasiets läroplan?  

I många avseenden fortsätter undervisningen som förut i de finländska gymnasierna. Reformen medför 

ändå fyra centrala förändringar. Mångsidig kompetens ingår som en ny helhet i grunderna för gymnasiets 

läroplan. Delområdena som tillsammans bildar den mångsidiga kompetensen utgör gemensamma mål för 

alla läroämnen och den studerande utvecklar dessa kunskaper och färdigheter som en del av 

undervisningen i de olika läroämnena. De nationella studierna indelas i fortsättningen i moduler, utifrån 

vilka man gör upp egna studieavsnitt i de lokala läroplanerna. De studerande erbjuds mer övergripande och 

långvarig studiehandledning än tidigare och de som behöver stöd har möjlighet till det. I det nya gymnasiet 

skapar man också i högre grad än tidigare kontakter till den omgivande världen. Fokus ligger särskilt på 

samarbete med högskolor, arbetsliv och företag samt på internationellt samarbete. 

Vad förändras i gymnasiestudiernas struktur och vad förblir som tidigare? 

Det sker inga förändringar i gymnasieutbildningens omfattning och studiernas längd. Gymnasieutbildningen 

är fortfarande en treårig utbildning som ordnas med separata lärokurser för unga och för vuxna. 

Det sker heller inga förändringar i timfördelningen, det vill säga de olika läroämnenas andel av studiernas 

totala omfattning. Även andelen obligatoriska och valfria studier förblir som förut.  

Minimiantalet undervisningstimmar är detsamma som tidigare, även om man i fortsättningen räknar 

studiernas omfattning i studiepoäng i stället för i kurser. En studiepoäng motsvarar en halv kurs, vilket 

beroende på lektionernas längd innebär till exempel 19 undervisningstimmar à 45 minuter eller 11,4 

undervisningstimmar à 75 minuter.  
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För att slutföra hela gymnasiets lärokurs för unga ska man i fortsättningen alltså avlägga minst 150 

studiepoäng. Av dessa ska minst 20 studiepoäng bestå av nationella valfria studier. Gymnasiets lärokurs för 

vuxna ska omfatta minst 88 studiepoäng.  

Hur utformar gymnasierna studierna i den nya läroplanen?  

Gymnasierna eller utbildningsanordnarna gör upp sina lokala läroplaner utifrån de nya grunderna för 

gymnasiets läroplan. De nationella studierna har delats in i moduler som omfattar 1–3 studiepoäng. Dessa 

fungerar som byggstenar för de lokala studieavsnitten.  

Studieavsnitten kan vara olika både till sin form och till sin omfattning. De kan antingen utgå från ett enda 

läroämne eller vara gemensamma för flera läroämnen.  

Ett studieavsnitt kan utformas till exempel enligt följande: 

– Av modulen ekonomikunskap på 2 studiepoäng i läroämnet samhällslära och modulen ekonomisk 

matematik på 1 studiepoäng i läroämnet matematik kan man bilda ett lokalt studieavsnitt på 3 

studiepoäng under namnet Bli bekant med ekonomin. I den lokala läroplanen ska man beskriva 

studieavsnittets mål och centrala innehåll samt hur den mångsidiga kompetensen uppfylls och hur 

studieavsnittet bedöms. 

Se på vår Youtube-video och bekanta dig med läroplansverktyget som utvecklats som stöd för det lokala 

läroplansverktyget (på finska): www.youtube.com/watch?v=qfV-Knfx_rw 

Tack vare studieavsnitten går det lättare än tidigare för utbildningsanordnarna att ordna 

ämnesövergripande studier. För den studerande är fördelen med studieavsnitten att studierna byggs upp 

som mer enhetliga helheter. På det här sättet kan man också undvika överlappningar, det vill säga att 

samma frågor tas upp i undervisningen flera gånger, vilket i sin tur minskar på arbetsbördan både för de 

studerande och för lärarna. 

Hur bedöms studieavsnitten? 

Studierna bedöms utifrån studieavsnitten. Om ett studieavsnitt bygger på flera olika läroämnen ges ett 

vitsord för varje läroämne. Slutvitsordet för varje läroämne bildas utifrån det vägda medeltalet av vitsorden 

i enlighet med studiepoängen för respektive studieavsnitt. 

https://www.youtube.com/watch?v=qfV-Knfx_rw
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Vad innebär mångsidig kompetens? Varför har mångsidig kompetens tagits med som en 

egen helhet i undervisningen i gymnasiet? 

Den mångsidiga kompetensens uppdrag är att förenhetliga och komplettera gymnasieutbildningen. 

Delområdena som utgör den mångsidiga kompetensen bildar gemensamma mål för alla läroämnen i 

gymnasiet. I figuren nedan åskådliggörs den mångsidiga kompetensen som helhet.  
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Den allmänbildning som gymnasieutbildningen har i uppdrag att ge bygger på de kunskaper inom ett 

vetenskapsområde som definieras för läroämnet. Den mångsidiga kompetensen stödjer och fördjupar de 

här kunskaperna.  

De kunskaper och färdigheter som utgör den mångsidiga kompetensen stödjer den studerandes utveckling 

till en god, harmonisk och bildad människa. Mångsidig kompetens omfattar också kunskaper, värderingar, 

attityder och vilja som behövs för att bygga upp färdigheter för fortsatta studier, arbetsliv och 

internationalisering.  

Målen för mångsidig kompetens omfattar gymnasiestudierna i sin helhet. Varje läroämne närmar sig 

mångsidig kompetens utifrån det egna fack- och vetenskapsområdet. Mångsidig kompetens är en central 

del både av studierna i enskilda läroämnen och i studier som överskrider läroämnesgränserna.  

Genom att den studerande utvecklar en mångsidig kompetens stöds utvecklingen av förmågan att tänka 

kritiskt, samarbeta, lösa problem på ett kreativt sätt, lära sig lära samt färdigheterna för kontinuerligt 

lärande. 

Den mångsidiga kompetensen består av sex olika delområden. De bildar en helhet där de kompletterar och 

är kopplade till varandra.  

• kompetens för välbefinnande 

• kommunikativ kompetens 

• tvärvetenskaplig och kreativ kompetens 

• samhällelig kompetens  

• etisk kompetens och miljökompetens  

• global och kulturell kompetens 

Syftet är att den studerande med studier inom samtliga delområden ska  

• iaktta och analysera moderna företeelser och verksamhetsmiljöer och lära sig finna element för att 

skapa en bra framtid  

• kunna uttrycka motiverade synpunkter på önskvärda förändringar och uppmuntras att stödja etiskt 

hållbara lösningar både vad gäller den egna vardagen och samhället 

• få möjligheter att utmana sin egen bekvämlighetszon och dela med sig av sitt kunnande samt 

möjligheter till kollaborativt lärande och att tillsammans komma med idéer och utveckla lösningar.  

Bekanta dig närmare med delområdena inom mångsidig kompetens med hjälp av vår Youtube-video (på 

finska): 
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www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/laaja-alainen-osaaminen-uusissa-lukion-opetussuunnitelman-

perusteissa 

Hur har den studerandes välbefinnande och ork tagits i beaktande i grunderna? 

I gymnasielagen föreskrivs för första gången om den studerandes rätt till specialundervisning och övrigt 

stöd för lärandet. Målet är att stödja den studerande i gymnasiestudierna, främja hens välbefinnande och 

ork samt förebygga och så tidigt som möjligt observera eventuella inlärningssvårigheter.  

Specialundervisningen går till exempel ut på att lära den studerande studiefärdigheter samt att handleda 

den studerande att använda sina egna styrkor för sitt lärande. Med stöd för lärandet avses lösningar som 

berör gemenskapen och studiemiljön samt att man svarar på den studerandes individuella behov och ger 

positiv respons.  

Med hjälp av stödet säkerställs att alla studerande i gymnasiet behandlas utifrån lika grunder. 

Den studerande har rätt att regelbundet få individuell handledning utifrån hens behov samt övrig 

handledning för studierna och för att söka till fortsatta studier. Den studerande ska få stöd för att göra upp 

sin individuella studieplan.  

Gymnasiereformen medför också att den studerande har rätt till fortsatt handledning efter gymnasiet. 

Handledning ska ges en studerande som är på väg att söka till andra studier, en studerande vars studierätt 

håller på att upphöra eller en studerande som tänker avgå från gymnasiet. Handledning ska även ges en 

studerande som söker till fortsatta studier men som inte får någon studieplats efter att hen avlagt 

gymnasiets lärokurs. 

Välbefinnande är ett av delområdena inom mångsidig kompetens. Målet är att utveckla kompetensen för 

välbefinnande i gymnasiet så att 

• den studerande bygger upp sin identitet genom att identifiera sina styrkor och utvecklingsområden 

och fördjupa sitt kunnande utifrån den ökande självkännedomen  

• gymnasiestudierna utvecklar den studerandes förmåga att klara av osäkerhet samt hens uthållighet 

och tro på framtiden 

• den studerande förstår betydelsen av hälsa och hälsosamma levnadsvanor samt värnar om sin 

funktionsförmåga och sitt välbefinnande både ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv  

• den studerande kan tillämpa förfaringssätt som stödjer hens välbefinnande och som ger glädje och 

hen kan identifiera gemenskaper som stödjer dessa  

• den studerande är aktiv för att hen själv och andra ska må bra och vara trygga. 

 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/laaja-alainen-osaaminen-uusissa-lukion-opetussuunnitelman-perusteissa
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/laaja-alainen-osaaminen-uusissa-lukion-opetussuunnitelman-perusteissa
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Hur förändras verksamhetskulturen och vardagen i gymnasierna? 

Ett centralt mål för reformen är en god vardag i gymnasiet. Den studerande och individuella studier 

betonas i högre grad än tidigare i de nya läroplansgrunderna, vilket innebär att man för varje studerande 

ska göra upp en studieplan som motsvarar just hens behov. Avsikten är att på det här sättet öka 

studiemotivationen och göra studierna mer ändamålsenliga.  

Gymnasiet ska vara en inspirerande, glädjegivande och meningsfull plats att studera och arbeta på, såväl 

för de studerande som för lärarna, rektorerna och den övriga personalen.  

De nya grunderna för gymnasiets läroplan tar i högre grad än tidigare i beaktande lagstiftningens 

förpliktelser om att främja välbefinnandet, hälsan och tryggheten. Välbefinnandet ses som en övergripande 

helhet som är en del av de gemensamma delarna i grunderna samt en del av undervisningen i de olika 

läroämnena.  

Aspekterna som berör välbefinnandet syns bland annat i utbildningsanordnarens uppgifter, i riktlinjerna för 

ordnandet av undervisningen samt i målen för de olika läroämnen och för den mångsidiga kompetensen. I 

grunderna för gymnasiets läroplan anges att studiernas inverkan på den studerandes välbefinnande ska tas 

i beaktande i allt planerings- och utvecklingsarbete i gymnasiet, och det är också viktigt att de studerande 

involveras i det här arbetet. 

I gymnasiets verksamhetskultur betonas i högre grad än tidigare den studerandes delaktighet och 

samhörighet. Verksamhetskulturen ska utgå från gymnasieutbildningens värdegrund, som betonar 

gymnasiets uppdrag att undervisa och fostra. Gymnasieutbildningen skapar förutsättningar för den 

studerandes delaktighet och fysiska, psykiska och sociala välbefinnande samt för att hen ska kunna 

upprätthålla dessa i olika skeden av livet.  

Grunderna för gymnasiets läroplan främjar en verksamhetskultur som utgår från den lärande 

gemenskapen. I den lärande gemenskapen handleds den studerande att känna igen sina egna värderingar, 

förhållningssätt och styrkor.  

Följande teman styr verksamhetskulturen i läroplansgrunderna: 

• en lärande gemenskap 

• delaktighet och gemenskap 

• välbefinnande och en hållbar framtid 

• jämlikhet och likabehandling 

• kulturell mångfald och språklig medvetenhet 
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Utbildningsstyrelsen stödjer med hjälp av statsunderstöd olika projekt som förnyar gymnasiets 

verksamhetskultur och vilkas syfte är att utveckla verksamhetssätt som främjar de studerandes delaktighet 

samt innovativitet, kreativitet och hållbart välbefinnande. 

Vem har deltagit i arbetet med grunderna för gymnasiets läroplan?  

Utbildningsstyrelsen har utarbetat grunderna genom omfattande samarbete med aktörer på fältet och 

gymnasieutbildningens intressegrupper. I arbetet deltog 23 läroämnes- och temaspecifika arbetsgrupper. I 

arbetsgrupperna medverkade utöver Utbildningsstyrelsens egna sakkunniga även fler än 200 utomstående 

sakkunniga. Bland medlemmarna fanns till exempel lärare, rektorer, studerande och representanter för 

forskning och lärarutbildning. Av intressegruppernas representanter bildades även en styrgrupp med 20 

medlemmar.  

De sakkunniga och andra som arbetar med gymnasieutbildningen deltog aktivt i arbetet med grunderna för 

gymnasiets läroplan. I augusti 2018 skickade man ut en responsenkät om grunderna för gymnasiets 

läroplan. Enkäten besvarades av fler än 500 personer. Fältet och intressegrupperna kommenterade även 

ivrigt utkastet till de nya grunderna. Över 600 utlåtanden och kommentarer togs emot om utkastet.  

Varför förnyas gymnasieundervisningen just nu? 

Den nya gymnasielagen trädde i kraft 1.8.2019. Alla frågor som beskrivs närmare i grunderna för 

gymnasiets läroplan, det vill säga angående undervisning, stöd för lärandet, handledning och samarbete, 

förpliktar utbildningsanordnarna från och med augusti 2021.  

Gymnasieutbildningen ska för sin del stödja att finländarnas utbildningsnivå höjs. En hög utbildningsnivå 

ses som en nationell framgångsfaktor. Redan den föregående regeringen hade som mål att höja andelen 

25–34-åringar som har en högskoleutbildning från nuvarande 41 procent till 50 procent senast år 2030. I 

framtiden behövs stark sakkunskap och mer arbetskraft med högskoleutbildning än i dagens läge, särskilt 

inom tillväxtbranscherna. 

Målet för reformen är att göra gymnasieutbildningen mer attraktiv som en allmänbildande utbildningsform 

som ger behörighet till fortsatta studier vid en högskola. Samtidigt vill man förbättra utbildningens kvalitet 

och inlärningsresultaten samt göra övergången från andra stadiets studier till högskolestudier smidigare. 

Centrala medel för att målen ska uppnås är mer individuella och flexibla studier, den handledning och det 

stöd som de kräver samt studier över läroämnesgränserna och högskolesamarbete.  

Läs mer i utredningen som en av undervisnings- och kulturministeriet tillsatt arbetsgrupp genomförde i 

början av 2019 om olika samarbetsmöjligheter mellan gymnasier och högskolor (publikationen är på finska) 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161375 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161375
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Hur stödjer Utbildningsstyrelsen gymnasierna i verkställandet av reformen?  

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet stödjer gymnasierna i deras arbete med 

läroplanerna. Målet är att hålla igång en aktiv dialog med lärarna, rektorerna, de studerande, 

utbildningsanordnarna och intressegrupperna samt i samarbete med dem planera ett stödprogram som 

sträcker sig åtminstone till år 2025. 

Utbildningsstyrelsen stödjer ibruktagandet av de nya läroplanerna med hjälp av webbinarier, stödmaterial, 

bloggar och videor. Därtill ordnar vi olika fortbildningar för dem som arbetar med gymnasieutbildningen. 

Till exempel inleds i november 2019 en serie med sju avgiftsfria fortbildningar som ordnas på olika håll i 

Finland i samarbete med regionförvaltningsverken. Under hösten åker även Utbildningsstyrelsens 

sakkunniga på besök runt om i Finland för att berätta om reformen och svara på frågor.  

Vi har även publicerat flera videor och en broschyr om reformens centrala teman. Vid Utbildningsstyrelsen 

utvecklas för närvarande ett läroplansverktyg för tjänsten eGrunder. Syftet med verktyget är att det ska gå 

smidigare att göra upp de lokala läroplanerna. Läroplansverktyget lanseras i samband med 

gymnasiedagarna i november. 

Utbildningsstyrelsen beviljar år 2019 totalt 10 miljoner i statsunderstöd åt utbildningsanordnarna för att 

genomföra förändringarna som gymnasielagen medför samt för att stödja det lokala läroplansarbetet. 

Därtill beviljas en miljon euro i statsunderstöd för att utveckla och inleda tutorlärarverksamheten i 

gymnasierna.  

Utbildningsstyrelsen har också finansierat utvecklingsprojekt som ska stödja ibruktagandet av de nya 

läroplanerna i gymnasierna. Fokusområdena för projekteten har varit att utveckla mångsidigare 

undervisnings- och bedömningsmetoder, förnya verksamhetskulturen och utvidga lärmiljöerna samt att 

främja internationaliteten i gymnasiestudierna. Dessa projekt har på årsbasis beviljats dryga 1,5 miljoner 

euro i statsunderstöd.  

Hurdan respons har Utbildningsstyrelsen fått från fältet?  

Responsen har på det stora hela varit positiv. Responsen på utkastet till läroplansgrunderna var att de till 

stora delar var bra och att de var tydliga och motsvarade gymnasiereformens mål. Grunderna ansågs bilda 

en tydlig ram för det lokala läroplansarbetet. Den mångsidiga kompetensen har tagits emot som ett 

välkommet tillskott i grunderna.  

De formuleringar som berör mänskliga rättigheter och kulturell mångfald samt färdigheter att påverka i 

samhället har också fått positiv respons. Därtill har man fått positiv respons som gäller välbefinnandet och 

att klimatförändringen och hållbar utveckling beaktas i de nya grunderna.  
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