
Kyrkslätts gymnasium
LP 2021 - Webinarium 

UBS 2020-05-08



GNet och andra partners

● GNet - 13 gymnasier i södra Finland 
(Hangö - Lovisa)

● övriga svenska gymnasier i 
huvudstadsregionen

● Porkkalan Lukio

Vi och våra nätverk
Kyrkslätts gymnasium

● allmänbildande gymnasium i 
huvudstadsregionen

● ~200 studerande, ~15 lärare
● företagarlinje
● rätt stor omsättning i kollegiet de 

senaste åren



Tidtabeller & tågordning
Kollegiet

● Mångsidiga kompetenser
● Värdegrund, studerandesyn & syn på 

lärande
● Bedömning, formativ bedömning

● Modulerna
● Studieavsnitten

● Läsårsstruktur - period- och 
positionsindelning

Mindre arbetsgrupper

● Studerandevården 
(studerandevårdsteamet)

● Handledningen (koord: 
studiehandledaren)

● Specialundervisningen (koord: 
specialläraren)

Google Drive & Classroom + padlets huvudsakliga arbetsverktyg



GNet & ämneslärarsamarbete (träffar)
Gemensamt

● Kickoff-seminarium i november
● Koordinerat av tutorlärarna
● Keynote-speaker: Niko Herlin
● Workshop: Mångsidig kompetens
● Ämneslärarträffar kring vårens arbete & 

mångsidiga kompetenser i eget ämne

Ämneslärarvis

● Heldags planeringsträffar under våren.
○ Allmänna mål för undervisningen
○ Läroämnets uppdrag och allmänna mål
○ Moduler och studieavsnitt
○ Mångsidiga kompetenser och 

bedömning av dem
● Alla gymnasier i huvudstadsregionen är 

inbjudna



Padlet-checkpunkterna
UBS checkpunkter kring läroplansarbete: KyGy:s tolkningar.

HS 21.12.2019
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006350777.html



Arbetet kring 

kompetenser, 

värdegrund, 

studerandesyn & 

syn på lärande

Kompetenserna

Inför mötet
● Dela ut relevant material.
● Samla in tankar och 

kommentarer (digitalt), deadline 
4-5 dagar före workshop.

● Sammanställ materialet.

Under mötet
● Presentation av det inlämnade 

materialet.
● Tre diskussionsgrupper 2 (+ 2) 

kompetenser / grupp. 
LP-teamets medlemmar 
fungerade som ordförande.

● Sammanfattning inför hela 
kollegiet.

Lärdom
Diskussionerna måste styras starkt. Att 
leda ordet är en del av handledningen 
av kollegiet.

Värdegrund, 
studerandesyn, syn på 
lärande

Inför mötet
● Liksom kompetenserna, plus 

ordmoln.
● Tydliga frågeställningar 

utarbetades.

Under mötet
● Presentation av det inlämnade 

materialet
● Tre diskussionsgrupper, ett tema 

/ grupp. LP-teamets medlemmar 
fungerade som ordförande.

● Inledningsvis “individuellt” tänk, 
därefter gruppdiskussion enligt 
frågeställningarna.

Bättre diskussioner.



Material och resultat
Mångsidiga kompetenser

● Förhandsformulär
● Svar
● Nyckelord

Värdegrund, studerandesyn, syn 
på lärande

● Förhandsformulär
● Svar
● Sammanfattning av diskussionerna



Läroämnen, moduler och studieavsnitt
Mångsidiga kompetenser och 
moduler

● Ämneslärarna kopplade kompetenser & moduler
● Modulerna “öronmärktes” för att hitta oväntade 

synergi-kopplingar
● Arbetet för att skapa studieavsnitt fortsätter

Tankar kring studieavsnitt

● Traditionell: Ke / Fy / Bi
● Kreativ: Teknik / ekonomi / design (case Aalto)
● Fenomenbaserad: AI, klimatförändring, pandemi,...
● Vision / målsättning: Sant kompanjonlärarskap i 

studieavsnitten



Formativ bedömning
● Vidareutveckling av våra färdighetsmatriser
● Vision:

En övergripande process i vilken studerande handleds 
och stöds av alla aktörer i skolsamfundet. 
Regelbunden uppföljning och återkoppling av 
studerandes styrkor och utvecklingsområden

● Arbetet fortsätter...








