
GRUNDERNA 
FÖR GYMNASIETS 

LÄROPLAN  
I ETT NÖTSKAL



Välkommen att ta del av de nya  
grunderna för gymnasiets läroplan!
Nya läroplaner tas i bruk i gymnasierna i augusti 2021. 
De görs upp utifrån grunderna för gymnasiets läroplan  
som Utbildningsstyrelsen publicerat i november 2019.

 Delområdena som utgör mångsidig  
 kompetens bildar gemensamma mål  
 för läroämnena. 
 De nationella studierna indelas  
 i moduler, som utgör själva byggstenen  
 för studieavsnitten som utformas på  
 lokal nivå. 
 Studieavsnittens omfattning definieras  
 med studiepoäng. Studieavsnitten  
 kan vara av olika omfattning och även  
 gemensamma för flera läroämnen. 
 Gymnasieutbildningen för unga  
 omfattar 150 studiepoäng i stället för  
 nuvarande 75 kurser. 

DE MEST VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGARNA:

 Studierna bedöms utifrån  
 studieavsnitten. 
 De studerande erbjuds mer  
 övergripande och långvarig  
 studiehandledning än tidigare.  
 De som behöver stöd har  
 möjlighet till det. 
 Kontakterna till den omgivande  
 världen, i synnerhet internationellt  
 samarbete och samarbete med  
 högskolor och arbetsliv, betonas i  
 högre grad än tidigare.

MÅL FÖR REFORMEN

Stödja välbefinnandet och lärandet

En verksamhetskultur som präglas av gemenskap och delaktighet

Färdigheter för fortsatta studier och arbetsliv

En god allmänbildningSmidigare övergång till högskoleutbildning

Bygga upp en hållbar framtid

En god vardag i gymnasietStarka färdigheter för internationalisering

Mångsidig kompetens Ämnesövergripande studier

Beakta individuella behov



Gymnasieutbildningen stärker den mångsidiga kompetensen. 
Målet är en god, harmonisk och bildad människa.

Hjärtats bildning och  
att växa som människa

EMPATI

NYFIKENHET

SAMHÖRIGHET

ANSVARSJÄLVUTVECKLING

EN STRÄVAN EFTER SANNING, GODHET OCH SKÖNHET

UTHÅLLIGHET



Den mångsidiga kompetensen omfattar livskompetens och 
färdigheter att påverka på ett ansvarsfullt sätt. Den mångsidiga 

kompetensen utvecklas under alla studieavsnitt i gymnasiet.

Delområdena inom mångsidig  
kompetens bildar gemensamma mål 

för läroämnena

KOMPETENS FÖR  
VÄLBEFINNANDE

KOMMUNIKATIV  
KOMPETENS

EN GOD,  
HARMONISK  
OCH BILDAD  
MÄNNISKA

TVÄRVETENSKAPLIG OCH 
KREATIV KOMPETENS

SAMHÄLLELIG  
KOMPETENS

ETISK KOMPETENS OCH 
MILJÖKOMPETENS

GLOBAL OCH KULTURELL 
KOMPETENS
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RY

PS

SL
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SH
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Den gemensamma verksamhetskulturen i gymnasiet  
och kontakterna till den omgivande världen ger mångsidiga 

färdigheter för att bygga upp ett gott liv.

Gymnasiet skapar grunden  
för ett gott liv

ARBETSLIVINTERNATIONALITET

HÖGSKOLOR

HEM OCH HOBBYER

KOMMUN OCH  
LIVSMILJÖ

VÄNNER OCH FRITID

ORGANISATIONER OCH 
FRIVILLIGARBETE

GLÄDJE I VARDAGEN  
UNDER GYMNASIEÅREN



1 sp 2 sp 3 sp valfri obligatorisk

LÄROÄMNE 2LÄROÄMNE 1 LÄROÄMNE 3

STUDIEAVSNITT X

STUDIEAVSNITT Y

STUDIEAVSNITT Z

Studierna i gymnasiet delas in i studieavsnitt i stället för kurser.  
Studieavsnitten utformas utifrån modulerna i grunderna för gymnasiets 

läroplan. Ett studieavsnitt kan innehålla moduler från ett eller flera läroämnen.

Studierna bedöms utifrån studieavsnitten. I ett studieavsnitt som är  
gemensamt för flera läroämnen ges ett vitsord i varje läroämne.

Moduler som studieavsnittens  
byggstenar



Handledningen 
stödjer 

välbefinnandet och 
den personliga 
utvecklingen

Handledningen 
främjar 

jämställdhet och 
likabehandling

Läraren  
handleder i 

studierna som berör 
det egna läroämnet 

och hjälper i 
utvecklingen  

av studie- 
färdigheterna

Den studerande får 
specialundervisning 

och annat stöd  
för sina inlärnings- 

svårigheter 

Studiehandledaren 
hjälper den 

studerande att 
planera och 

förbereda sig för 
framtidenDen studerande 

får handledning 
och stöd för 

fortsatta studier 
och övergången till 
arbetslivet också 
efter att studierna 

är slutförda

Vi vandrar 
gymnasiestigen 

tillsammans!

Handledning och specialundervisning 
som stöd för den studerande



Syftet med gymnasieutbildningen är att stödja de 
studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade 
människor och aktiva samhällsmedlemmar samt att ge dem 
sådana kunskaper, färdigheter och beredskaper som de 
behöver i arbetslivet, för fritidsintressen och för en allsidig 
personlighetsutveckling. Därtill är syftet med utbildningen 
att ge de studerande beredskap för livslångt lärande och för 
att utveckla sig själva kontinuerligt.

Gymnasielagen 714/2018, 2 § (Gymnasieutbildningens syfte)

Mer information och stöd för det lokala arbetet med GLP får du av Utbildningsstyrelsen:  
oph.fi/gymnasieutbildning

Tillsammans gör vi det här till en bra grej!


