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Stort tack!

• Ett stort tack för det värdefulla arbete 
ni har gjort för gymnasieutbildningen 
under dessa exceptionella tider!

• Tack också för det ihärdiga arbetet 
med de lokala läroplanerna.

• Vi vill stödja er så väl som möjligt i 
läroplansarbetet.
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Målet är en process som inspirerar, engagerar 
och förenhetligar gymnasieundervisningen

• Målet är att förnya hela läroplansprocessen inom gymnasieutbildningen 
• Utarbetandet av grunderna för gymnasiets läroplan, de lokala läroplanerna och implementeringen av 

dessa
• Utbildningsstyrelsens stöd för läroplansarbetet 
• Viktigt med delaktighet, både på nationell och lokal nivå

• Läroplansarbetet handlar om kvalitetsledning inom gymnasieutbildningen (och har en koppling till 
programmet för kvalitetsledning inom gymnasieutbildningen)

• Den överraskande situationen med coronaepidemin och hanteringen av den har också haft positiva effekter
• Vårens distansundervisningsperiod innebar en exceptionell upptrappning i användningen av digitala 

verktyg.
- Detta har krävt tillräckliga digitala färdigheter, ett tillräckligt underlag av digitala verktyg och 

beslutsamhet.
• Vårens erfarenheter förde också med sig nya, långsiktiga innovationer 

• eGrunder stödjer arbetet med de lokala läroplanerna: 313 gymnasier använder redan tjänsten!
• Gymnasiernas utvecklingsnätverk LUKE är öppet för alla och fungerar som ett starkt stöd i läroplansprocessen

• Goda modeller, gemensamma idéer, seminarier och webbinarier
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Stöd för det lokala läroplansarbetet och 
för kvaliteten på gymnasieutbildningen

• Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet utarbetar tillsammans 
med gymnasierna ett program för att stödja implementeringen av gymnasiets 
läroplansgrunder fram till år 2025.
✓ Den första årskullen som studerar enligt de nya läroplansgrunderna slutför 

gymnasieutbildningen våren 2024
✓ Programmet för kvalitetsledning inom gymnasieutbildningen kopplas till 

läroplansarbetet  
✓ Inkluderar också LUKE-nätverket, den regionala tutorlärarverksamheten samt 

personalfortbildning för undervisningsväsendet som finansieras av 
Utbildningsstyrelsen

• Utbildningsstyrelsens stödmaterial kan användas i arbetet
• Se GLP-materialet på adressen: https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-

examina/gymnasieutbildning
• Utbildningsstyrelsens GPL-fortbildningar har fått ett gott mottagande

- Save the date: Utbildningsstyrelsens gymnasiedagar 4-5.11.2020
• LUKE-nätverkets webbinarier, publikationer och möjligheten att dela idéer
• Läroplanslabben startar i slutet av oktober

• Först ut är det andra inhemska språket mån. 26.10 kl. 16  och engelskan ons. 
28.10 kl. 16         
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Statsunderstöden ger stöd i gymnasiereformen
• Statens specialunderstöd för att stödja verkställandet av gymnasiereformen: 9,1 mn euro 

(användningstiden har förlängts till 30.6.2021)
• Statens specialunderstöd för att inleda tutorlärarverksamhet inom 

gymnasieutbildningen som regionalt samarbete: 1 mn euro (användningstiden har 
förlängts till 31.12.2020)

• Främjandet av innovativa lärmiljöer inom gymnasieutbildningen: 1,5 mn euro
• Pilotförsök för att sänka läromedelskostnader på andra stadiet, gymnasieprojekt: 1,3 mn

euro
• Inom kort öppnas även en ansökan på 704 000 euro för pilotförsök som berör 

läromedel och som strävar efter att främja mångsidig kompetens och därtill hörande 
framtidskompetenser samt samarbete som gäller högskolor, arbetsliv och 
internationalisering

• Därtill utdelas statsunderstöd för undervisningsväsendets personalfortbildningar och ett 
specialunderstöd på 17 mn euro för att jämna ut följderna av den undantagssituation 
som coronaepidemin medfört 
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LUKE-nätverket har en betydande roll i 
gymnasieutbildningens brytningstid

• Verksamheten inleddes år 2016

✓ Startade med 84 gymnasier, numera ett nätverk som är 
öppet för alla

✓ 8 regionala utvecklingsnätverk

✓ 12 regionala koordinatorer

✓ Pedagogik – verksamhetskultur – lärmiljöer

✓ Engagerande och involverande arbetssätt, alla är 
välkomna att delta

• Nuvarande grunderna togs i bruk 2016–2019 

• Digitala prov i studentexamen inleddes 2016–2019 

• Projektet #nyagymnasiet startade 2017

• Den nya gymnasielagen 2018 och statsrådets förordning om 
gymnasieutbildning 2018

• Arbetet med de nya grunderna påbörjades 2018, grunderna 
publicerades i november 2019

• Det lokala läroplansarbetet körde igång 2019

• De nya läroplanerna tas i bruk i augusti 2021 05/10/2020 Utbildningsstyrelsen 6



LUKE – stöd för det lokala läroplansarbetet 

LUKE-nätverkets publikation # 2

• https://opetushallitus.mobiezine.fi/zine/9/cover

• LUKE-nätverkets försök och erfarenheter samt de 
sakkunnigas perspektiv på gymnasiereformens 
centrala delområden

1) Mångsidig kompetens
2) Välbefinnande
3) Samarbete mellan lärarna och läroämnena
4) Samarbete med högskolor och 

internationalisering

• I riktning mot ett mer mångsidigt kunnande...
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LUKE-webbinariets program mån. 5.10.2020

• 9.30–10.30 Öppningsanförande
• Lops2021 – tilanne ja näkymät,      

Petri Lehikoinen, Utbildningsstyrelsen
• Koulutuksen kehittämisen suuntaviivoja

lukiokoulutuksen näkökulmasta,         
Mika Tammilehto, UKM

• Frågor och svar

• 10.30–11.45 Keynote I: Tuhannet 16-kesäiset 
kärsivät valintahalvauksesta – onko lukiosi osa 
ongelmaa? Jari Parantainen, Noste

• 11.45–12.15 Lunchpaus

• 12.15–13.00 Arvot, missio ja visiot -työkalu LOPS-
prosessiin, Risto Patrikainen

• 13.00–13.30 Yhteisöllisyyttä lukiossa, Mika 
Rantala, Heidi Halkomäki ja Mirella
Blomberg, Schildtin lukio, Jyväskylä

• Kort paus

• 13.30–14.00 Korkeakouluyhteistyötä
kehittämässä, Helena Antikainen, Helsingfors stad

• 14.00–14.45 Etäopetus nykyaikaan, Mauri Ronimus, 
Eiran aikuislukio

• 14.45–15.00 Kaffepaus

• 15.00–16.00 Keynote II: Luovuus ja 
tiimityöskentely, Klaus Härö

• 16.00 Slutord, Utbildningsstyrelsen
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Önskar er 
en givande               

-dag!
petri.lehikoinen@oph.fi

@petrilehikoine2

❑ Läroplansarbetet har framskridit fint trots att vi lever i 
utmanande tider, tack! 

❑ Vi gör vårt bästa med den tid och de resurser vi har till 
vårt förfogande.

❑ Lycka till med läroplansarbetet!

mailto:Petri.lehikoinen@oph.fi

