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1. Uppgörande av och innehåll i
läroplanen

1.1. Uppgörandet av läroplanen
Läroplanssystemet för gymnasieutbildningen omfattar:

• gymnasielagen (714/2018)
• statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018)
• Utbildningsstyrelsens föreskrift om grunderna för gymnasiets läroplan
• den läroplan som utbildningsanordnaren godkänner
• den årliga plan som utgår från läroplanen.

Alla som ordnar gymnasieutbildning för unga ska göra upp en lokal läroplan utgående från
föreliggande grunder för gymnasiets läroplan, om inte annat följer av utbildningstillståndet som
beviljats av undervisnings- och kulturministeriet. Om tillståndet att ordna gymnasieutbildning
innefattar en särskild utbildningsuppgift, ska bestämmelserna angående den beaktas då
läroplanen utarbetas. Gymnasieutbildningen är en helhet där målen och innehållet inom olika
delområden hör samman och bildar en grund för undervisningen och verksamhetskulturen. Utöver
bestämmelser om mål, centralt innehåll och bedömning av den studerandes lärande innehåller
grunderna för läroplanen även närmare beskrivningar som förtydligar dessa. Av textens karaktär
framgår om det är frågan om en förpliktande bestämmelse eller en text som preciserar den.

I den lokala läroplanen beslutas om undervisningen och fostran i gymnasiet.
Utbildningsanordnaren ska varje år utgående från den av utbildningsanordnaren godkända
läroplanen utarbeta en plan för hur undervisningen i praktiken ska ordnas under läsåret. Den
studerande ska med stöd av läroanstaltens undervisnings- och handledningspersonal göra upp
en studieplan som innehåller en plan för studierna, en plan för studentexamen samt en plan för
fortsatta studier och yrkeskarriär.

När den lokala läroplanen görs upp ska man beakta undervisningsutbudet i andra skolor,
gymnasiets verksamhetsmiljö, regionala styrkor och specialresurser. Gymnasieortens eller -
regionens natur och miljö, historia, språkförhållanden samt näringsliv och kulturliv ger läroplanen
en lokal prägel. Praktiskt samarbete med sakkunniga på olika områden fördjupar studierna och
gör dem mer livsnära. I samband med att läroplanen görs upp ska också de mål och innehåll som
föreskrivs i grunderna för gymnasiets läroplan uppdateras.

Innan den lokala läroplanen tas i bruk ska utbildningsanordnaren godkänna den separat för
undervisningen på svenska, finska och samiska samt vid behov för undervisning på något annat
språk.

Den studerandes möjlighet att slutföra de studier som ingår i gymnasiets lärokurs inom tre år bör
i enlighet med 13 § i gymnasielagen (714/2018) tryggas genom flexibla studier och genom att
erbjuda det stöd för lärande och studier som behövs. Den lokala läroplanen ska göras upp så
att den studerande har möjlighet att göra individuella val vid den egna läroanstalten och om hen
önskar även utnyttja undervisning som ordnas vid övriga läroanstalter och vid högskolor.

Utbildningsanordnaren ska avgöra på vilket sätt den lokala läroplanen görs upp utifrån
grunderna för gymnasiets läroplan. Den lokala läroplanen ska göras upp i samarbete med
gymnasiets personal och de studerandes vårdnadshavare och till de delar lagen förutsätter det
med verkställande social- och hälsovårdsmyndigheter. Man kan också samarbeta med andra
utbildningsanordnare och olika intressegrupper i läroplansarbetet. Alla vårdnadshavare ska ha
möjlighet att bekanta sig med läroplanen. Innan läroplanen godkänns ska utbildningsanordnaren
höra gymnasiets studerandekår och personal samt erbjuda alla studerande i gymnasiet
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möjlighet att framföra sin åsikt om planen. Avsikten med samarbetet är att försäkra sig om att
gymnasieutbildningen är av hög kvalitet och samhälleligt betydelsefull och att hela skolsamfundet
förbinder sig att följa de gemensamt överenskomna målen och arbetssätten.

När den lokala läroplanen görs upp bör man sträva efter lösningar som utvecklar
verksamhetskulturen i gymnasiet, stödjer de studerandes välbefinnande, ork och delaktighet samt
bidrar till mångsidig kommunikation både inom gymnasiet och med det omgivande samhället.

Lokal precisering

Den gemensamma läroplanen för Helsingfors stads gymnasier är uppgjord enligt Grunderna för
gymnasiets läroplan 2019. Varje gymnasium kompletterar stadens gemensamma läroplan med
sina egna prioriteringar. Gymnasierna beskriver också årligen i sin verksamhetsplan det praktiska
ordnandet av och utvecklingsarbetet för undervisningen.

Läroplanen har sammanställts i samarbete mellan lärare, studerande, rektorer, företrädare för
studerandevården samt vårdnadshavare. I arbetet har man särskilt fäst uppmärksamhet vid att
de olika parterna är delaktiga och arbetar tillsammans.

I början av läroplansprocessen skapades en gemensam vision för Helsingfors stads
gymnasieutbildning, läroplansarbetet och själva läroplanen: Inspiration och framgång.

1.2. Läroplanens innehåll
Den lokala läroplanen ska innehålla följande delar:

• gymnasiets verksamhetsidé och värdeprioriteringar
• synen på lärande, studiemiljöer och studiemetoder
• gymnasiets verksamhetskultur i huvuddrag
• en av utbildningsanordnaren godkänd timfördelning för gymnasiet
• gymnasiets språkprogram
• principer för självständiga studier
• delområdena inom mångsidig kompetens
• läroämnets uppdrag samt allmänna mål för undervisningen och bedömningen
• mål och centralt innehåll för studieavsnitten, hur målen för mångsidig kompetens uppfylls

samt bedömningen per studieavsnitt
• hur samarbetet mellan hem och läroanstalt genomförs
• handledningsplan
• undervisningen för studerande som behöver stöd för lärande och studier
• undervisningen för olika språk- och kulturgrupper
• samarbetet med andra gymnasier och samarbetet med yrkesläroanstalter
• samarbetet med universitet, yrkeshögskolor och övriga läroanstalter och instanser
• internationellt samarbete
• samarbete med arbetslivet
• studerandevården
• bedömningen av den studerandes lärande och kunnande
• den kontinuerliga utvecklingen och utvärderingen av verksamheten.

Om gymnasiet ordnar undervisning på främmande språk eller ger möjlighet att avlägga
gymnasiediplom, ska detta beskrivas i läroplanen.

I 33 § i gymnasielagen (714/2018) föreskrivs om säkerställande av de studerandes möjligheter
att påverka och om studerandekårsverksamhet. Sådan verksamhet som avses i paragrafen ska
planeras som en del av eller i samband med den lokala läroplanen och andra planer som grundar
sig på läroplanen.
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Utbildningsanordnaren svarar för att det för varje läroanstalt utarbetas en studerandevårdsplan
för hur studerandevårdsverksamheten ska genomföras, utvärderas och utvecklas (elev- och
studerandevårdslagen (1287/2013, 13 § [ändrad genom lag 1501/2016] 1 mom.).

I enlighet med 13 § i lagen om elev- och studerandevård ska det i läroanstaltens
studerandevårdsplan ingå en plan för hur de studerande ska skyddas mot våld, mobbning och
trakasserier.

Enligt 40 § 3 mom. i gymnasielagen (714/2018) ska utbildningsanordnaren i samband med
den lokala läroplanen utarbeta en plan för användning av disciplinära åtgärder och tillhörande
förfaringssätt och ge anvisningar för hur planen ska användas.

I enlighet med 5a § i lagen om jämställdhet mellan könen (609/1986, ändrad genom lag
1329/2014) ansvarar utbildningsanordnaren för att det i samarbete med personalen och de
studerande årligen utarbetas en jämställdhetsplan för läroanstalten i fråga. I stället för en årlig
genomgång kan en plan utarbetas för högst tre år i sänder. Planen kan ingå i den lokala läroplanen
eller i någon annan av gymnasiets planer.

Enligt 6 § 2 mom. i diskrimineringslagen (1325/2014) ska utbildningsanordnaren se till att
läroanstalten har en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Planen för att
främja likabehandling kan ingå i den lokala läroplanen.

Lokal precisering

Vi följer principerna i grunderna för den nationella läroplanen och beaktar Helsingfors stads
särdrag, som baserar sig på Helsingfors stads strategi.
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2. Gymnasieutbildningens uppdrag och
värdegrund

2.1. Gymnasieutbildningens uppdrag
Gymnasieutbildningens uppdrag är att stärka en bred allmänbildning. Med allmänbildning i
gymnasieutbildningen avses värderingar, kunskaper, färdigheter, attityder och vilja med vars hjälp
en kritiskt och självständigt tänkande individ kan handla på ett ansvarsfullt och empatiskt sätt samt
samverka med andra och utveckla sig själv.

Under gymnasietiden fördjupar den studerande kunskaper och engagemang som är väsentliga
i förhållande till människan, olika kulturer, miljön och samhället. Undervisningen handleder den
studerande att förstå komplexa beroendeförhållanden i livet och i världen och att analysera
omfattande företeelser.

Gymnasieutbildningen har som uppdrag att undervisa och fostra. Under gymnasietiden formar
den studerande sin identitet, människosyn, världsbild och världsåskådning och finner sin plats
i världen. Samtidigt utvecklar den studerande sin förståelse för historien och får beredskap att
möta framtiden. Gymnasieutbildningen ska fördjupa den studerandes intresse för vetenskapens
och konstens värld samt utveckla hens livskompetens och färdigheter för arbetslivet.

Gymnasieutbildningen bygger på den grundläggande utbildningens lärokurs. Den ger allmänna
och mångsidiga förutsättningar för fortsatta studier vid universitet, yrkeshögskolor och för
sådan yrkesutbildning som bygger på gymnasiets lärokurs. Kunskaperna och färdigheterna som
inhämtats i gymnasiet påvisas genom avgångsbetyget från gymnasiet, studentexamensbetyget,
gymnasiediplom och övriga prestationer.

Gymnasieutbildningen ska vägleda den studerande att göra upp framtidsplaner, tillägna sig
världsmedborgarskap och vägleda till livslångt lärande.

Lokal precisering

Förutom att trygga allmänbildningen har Helsingfors stads gymnasier till uppgift att främja
studerandenas välmående, gemenskap, delaktighet och det kontinuerliga lärandet. Vi uppmuntrar
de studerande att bygga en hållbar framtid och att vara aktiva och ansvarsfulla medborgare.

Allmänbildning

Våra gymnasier har till uppgift att stärka studerandenas allmänbildning, som omfattar bland
annat kritiskt tänkande, empati, ansvar och världsmedborgarskap. Studerandena bygger upp sin
världsbild i huvudstadsregionens mångsidiga miljö.

De studerande förstår Helsingfors särdrag som landets huvudstad och deras världsbild byggs upp
i huvudstadsregionens mångfacetterade miljö.

Lärande

Målet med gymnasieutbildningen är ett framgångsrikt lärande för samtliga studerande.
Gymnasiernas mångsidiga verksamhet skapar förutsättningar för de studerande att uppleva
glädjen i att lära sig och lyckas. För att nå sina mål uppmuntrar vi de studerande att använda sina
resurser mångsidigt. De kan ytterligare fördjupa sig i teman som de är speciellt intresserade av.
Detta stöds bland annat av ett brett studieutbud samt samarbeten med högskolor och arbetsliv.

Under gymnasietiden inhämtar de studerande den kunskap och de färdigheter som skapar och
stärker grunden för ett kontinuerligt lärande och för arbetslivet. Huvudstadsregionen erbjuder
studerandena rikligt med tillfällen att i en autentisk miljö bekanta sig med fortsatta studier
och arbetsliv. Under studietiden får studerandena ta del av stadens breda kulturella och
vetenskapliga utbud.
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Aktivt medborgarskap

De studerande får färdigheter att påverka och att delta i beslutsfattande på samhällsnivå. Vi
uppmuntrar de studerande till att aktivt delta i beslutsfattningen på gymnasie- och stadsnivå samt
på nationell nivå.

2.2. Värdegrunden
I grunderna för gymnasiets läroplan bygger värdegrunden på demokrati och det finländska
bildningsidealet, enligt vilket samhället och kulturen utvecklas och förnyas genom utbildning och
lärande. Bildning innebär att kunna utveckla en omdömesförmåga på basis av kunskap, etisk
reflektion och genom att sätta sig in i en annan människas situation, både individuellt och i grupp.
Bildning innebär även förmåga och vilja att på ett etiskt, empatiskt och konstruktivt sätt hantera
konflikter mellan ideal och verklighet. Bildning kommer till uttryck i omsorg, tolerans, en mångsidig
uppfattning om verkligheten samt i en vilja att arbeta för positiva förändringar. Bildningsidealet i
gymnasiet är en strävan efter sanning, godhet och skönhet samt rättvisa och fred.

Undervisningen ska utgå från människolivets okränkbarhet och respekt för liv och de mänskliga
rättigheterna. Gymnasieundervisningen ska bygga på de viktigaste konventionerna om mänskliga
rättigheter. Den studerande ska under gymnasietiden bilda sig en klar uppfattning om vilka
värderingar, centrala grundläggande normer och människorättsnormer som ligger till grund för
de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt på vilka sätt dessa rättigheter främjas.
Gymnasieundervisningen ska utveckla den studerandes kunskap om olika värden genom att
behandla motsättningar mellan offentligt uttalade värderingar och verkligheten.

Gymnasieundervisningen ska främja likabehandling och jämställdhet samt demokrati och
välbefinnande. Undervisningen ska vara religiöst och partipolitiskt obunden och icke-konfessionell
och får inte användas i kommersiellt syfte. Gymnasieundervisningen ska sporra den studerande
att reflektera över olika möjligheter, alternativ och missförhållanden i det finländska samhället och
i den globala utvecklingen. All verksamhet i gymnasiet ska präglas av delaktighet, aktivitet och
gemenskap.

Gymnasieundervisningen ska lyfta fram nödvändigheten av en hållbar livsstil samt bygga en
kunskapsgrund för en ekonomi som gynnar miljön och främjar medborgarnas välbefinnande. Den
studerande ska förstå betydelsen av sina egna handlingar och det globala ansvarets betydelse
då det gäller att säkra en hållbar användning av naturresurser, för att motverka klimatförändringen
och för att bevara den biologiska mångfalden. Gymnasieundervisningen ska uppmuntra till
ansvarsfullt agerande samt till internationellt samarbete och världsmedborgarskap i enlighet med
FN:s åtgärdsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030.

Varje gymnasium är en gemenskap, där människor med olika bakgrunder har möjlighet att
upptäcka gemensamma värderingar och principer för ett gott liv. I gymnasiet ska de studerande
uppmuntras att bry sig om och ta hand om varandra. Kreativitet, initiativförmåga, ärlighet och
uthållighet ska värdesättas. Den mänskliga och kulturella mångfalden ska ses som en rikedom
och en källa till kreativitet. Gymnasieutbildningen ska värna om kulturarvet samt förmedla och
utvärdera kunskap om kulturarvet i ett nutidsperspektiv.

Värdegrunden ska preciseras i den lokala läroplanen i frågor som är väsentliga för det
egna gymnasiet. Värdegrunden ska genomsyra gymnasiets verksamhetskultur, undervisningen
i alla läroämnen och organiseringen av arbetet. Värdegrunden i gymnasiet konkretiserar den
mångsidiga kompetens som beskrivs i dessa grunder för gymnasiets läroplan.

Lokal precisering

De viktigaste värderingarna i Helsingfors stads gymnasier är
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• delaktighet och aktivitet
• jämlikhet och jämställdhet
• välbefinnande
• hållbar livsstil
• kunskap och etik

Dessa värderingar stöder allmänbildningen och främjar ett gott liv. De hjälper studerandena att få
till stånd positiva förändringar genom att ta ansvar, ta initiativ och visa empati.

Värdegrunden syns i gymnasiernas verksamhetskultur, i undervisningen och i organiseringen
av arbetet. Verksamhet i enlighet med värdegrunden främjar både individens och
gymnasiegemenskapens välbefinnande.

Delaktighet och aktivitet

Verksamhetskulturen i Helsingfors stads gymnasier bygger på studerandenas delaktighet. De
deltar i planeringen och utvärderingen av gymnasiets verksamhet. Delaktighet främjar gemenskap
och välbefinnande och stärker studerandenas motivation att nå gymnasieutbildningens mål.

Vi uppmuntrar de studerande att påverka och delta i beslutsfattningsprocessen. På så sätt får
studerandena färdigheter att handla i enlighet med sina värderingar, bland annat för att främja
en hållbar utveckling.

Jämlikhet och jämställdhet

Jämlikhet och jämställdhet förverkligas i gymnasiets verksamhet. Genom att motarbeta
diskriminering , uppmuntra till positiv särbehandling och ge stöd för lärandet främjas jämlikheten.
  Åtgärderna som är inskrivna i gymnasiets plan för jämlikhet och jämställdhet främjar ett jämlikt
och jämställt gymnasium.

Helsingfors utgör en mångfacetterad miljö där människor med olika språk, kultur och
livsåskådning möts. Helsingfors kulturarv och särställning som landets huvudstad synliggörs
i undervisningen. Gymnasiegemenskapen är vidsynt och öppen. Studerandena lär sig att
samarbeta, att förhålla sig förstående gentemot andra människor och att reflektera över värden
som stöder ett gemensamt gott liv.

Välbefinnande

Studerandena lär sig att ta hand om sitt eget och andras välbefinnande. Detta stöds genom
omsorg och gemenskap.

Studerandena har rätt till studiero samt en trygg och fungerande studiemiljö där de öppet kan
uttrycka sina tankar. Tillräckligt stöd i rätt tid säkrar både lärandet och välbefinnandet.

Studerandena bygger upp en förståelse om både sitt fysiska och mentala välbefinnande under
gymnasietiden. Välbefinnande kan du läsa mera om i kapitel 3.4 Verksamhetskultur och 6.2
Mångsidig kompetens.

Hållbar livsstil

Hela gymnasiegemenskapen känner till målen för en hållbar utveckling. För att kunna göra
ansvarsfulla val i den egna vardagen, i samhället och på global nivå behövs förståelse för
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Studerandena är medvetna om betydelsen av olika
kulturarv i sin utveckling till världsmedborgare.

Kunskap och etik

Gymnasiegemenskapen kommunicerar och handlar på ett konstruktivt, etiskt och lösningsinriktat
sätt som respekterar människovärdet. I gymnasiet tränar vi ett ansvarsfullt utövande av
yttrandefriheten och värnar om rätten att ifrågasätta. Studerandena förhåller sig kritiskt till
information, kan uppskatta dess tillförlitlighet och förstår hur vetenskaplig kunskap skapas. Målet
är att studerandena handlar och gör sina val på basis av tillförlitlig information.
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3. Undervisningen

3.1. Studiernas uppbyggnad
I gymnasieutbildningen för unga omfattar gymnasiets lärokurs 150 studiepoäng.

Gymnasiestudierna ska bestå av obligatoriska och nationella valfria studier som
utbildningsanordnaren ska erbjuda den studerande enligt bilaga 1 i statsrådets förordning
om gymnasieutbildning (810/2018). Lärokursen för gymnasieutbildning för unga ska innefatta
nationella valfria studier enligt statsrådets förordning till en omfattning av minst 20 studiepoäng.
Lärokursen kan därtill omfatta gymnasiediplom och övriga valfria studier på det sätt som
utbildningsanordnaren beslutar.

Utbildningsstyrelsen har utarbetat grunderna för gymnasiets läroplan för sådana obligatoriska och
nationella valfria studier som avses i bilaga 1 i statsrådets förordning om gymnasieutbildning,
med undantag av temastudier. Därtill har Utbildningsstyrelsen utarbetat grunder för läroplanen för
gymnasiediplom. Gymnasiediplomen omfattar två studiepoäng.

Utbildningsanordnaren beslutar i hur omfattande studieavsnitt studierna erbjuds för den
studerande. Utbildningsanordnaren ska ändå erbjuda den studerande möjlighet att avlägga valfria
nationella studier enligt bilaga 1 i statsrådets förordning om gymnasieutbildning som studieavsnitt
som omfattar två studiepoäng.

I den lokala läroplanen bestäms i vilken ordning studierna i ett läroämne ska avläggas och hur
de delas in i studieavsnitt.

Lokal precisering

I Helsingfors stads gymnasier skapar vi ett gemensamt ämnesövergripande studieavsnitt, vars
tema är ett Kolneutralt Helsingfors 2035. Innehållet i studieavsnittet definieras varje läsår i
gymnasiernas verksamhetsplan. Det här studieavsnittet består av obligatoriska och eventuellt
valfria studieavsnitt i olika läroämnen, bland annat naturvetenskapliga. Studieavsnittet riktar sig
till alla studerande i första årskursen. Studieavsnittet är en del av sektorns lärstig som går under
namnet STEAM.

Andra ämnesövergripande studieavsnitt beslutar gymnasierna själva om. 

3.2. Synen på lärande
Grunderna för gymnasiets läroplan bygger på en syn på lärande, där lärandet är ett resultat
av den studerandes aktiva och målinriktade arbete. Under lärprocessen tolkar, analyserar och
utvärderar den studerande olika slag av information och bygger ny kunskap utgående från sina
tidigare erfarenheter och kunskaper. Den studerande utvecklar lösningar och nya helheter genom
att kombinera kunskaper och färdigheter på ett nytt sätt. Handledning och konstruktiv respons
stärker självförtroendet och hjälper den studerande att ställa upp egna mål, utveckla sitt tänkande
och arbeta på ett ändamålsenligt sätt i riktning mot sina mål.

Lärandet sker genom samverkan med andra studerande, lärare och sakkunniga samt i olika
grupper och miljöer. Lärandet är mångfasetterat och knutet till den aktivitet, den situation och
den kultur där det försiggår. Viktigt med tanke på lärandet är också språket, den kroppsliga
uttrycksförmågan och användningen av olika sinnen. I gymnasiet ska den studerande handledas
att upptäcka samband mellan begrepp, vetenskapsområden och kunskaper och att i föränderliga
situationer tillämpa det hen tidigare lärt sig. Samtidigt utvecklas även färdigheter som det
kontinuerliga lärandet förutsätter. En studerande som är medveten om sina lärprocesser kan
bedöma och utveckla sina studiefärdigheter och sitt tänkande samt i tilltagande grad självständigt
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ta ansvar för sina studier. Framgångar i studierna och andra positiva erfarenheter samt
uppmuntrande handledning stärker den studerandes tilltro till sina egna möjligheter och inspirerar
till studier.

Lokal precisering

Helsingfors stads gymnasier skapar möjligheter för alla studerande att inspireras av sitt lärande
och att lyckas nå sina mål. En konstruktiv och uppmuntrande handledning stöder allt lärande. Så
stärks den studerandes självförtroende och kontroll över det egna lärandet och den studerande
kan växa till att använda hela sin förmåga. Att lära sig tillsammans stärker studerandenas
upplevelse av en trygg gemenskap.

Synen på lärandet är en del av verksamhetskulturen, där de värden som vi i Helsingfors stads
gymnasier anser vara viktiga, betonas: delaktighet och aktivitet, jämlikhet och jämställdhet,
välbefinnande, en hållbar livsstil samt kunskap och etik. Verksamhetskulturen gör att de
studerande upplever glädjen i att lära sig.

I kapitel 3.4 kan du läsa mera om verksamhetskulturen i Helsingfors stads gymnasier. 

I våra gymnasier utvecklar de studerande en mångsidig kompetens och växer till att bli kreativa
och ansvarsfulla skapare av framtiden.

3.3. Studiemiljöer och studiemetoder
Studiemiljöerna och -metoderna i gymnasiet ska utformas utgående från synen på lärande och
målen för undervisningen. I utvecklingen av studiemiljöer och val av studiemetoder ska man
även ta i beaktande de studerandes olika utgångslägen och förutsättningar, intressen, åsikter och
individuella behov samt de förutsättningar som krävs i framtiden och arbetslivet.

Studiemiljöer

Mångsidiga, trygga och trivsamma studiemiljöer i gymnasiet främjar studie- motivationen, berikar
erfarenheterna som studierna ger samt uppmuntrar till verksamhet som följer principen om
hållbar utveckling. En bra studiemiljö stödjer såväl interaktion som kollaborativt och självständigt
arbete. Vid utvecklingen av studiemiljöerna ska man fästa uppmärksamhet vid tillgänglighet och
hinderfrihet. Den studerande aktiveras till att utveckla sina studiemiljöer.

Den byggda miljön och naturen ska utnyttjas i studierna så att kreativt tänkande och
forskningsbaserade studier är möjliga. Lokaler, material och sakkunskap som erbjuds
av universitet, yrkeshögskolor och andra läroanstalter, bibliotek, idrotts- och naturcenter,
medborgarorganisationer och konst- och kulturinstitutioner, arbetslivet samt företag och andra
parter ska utnyttjas såväl på nationell som på internationell nivå. De studerande ska erbjudas
möjligheter att lära sig även i autentiska arbetsmiljöer som företag, andra arbetslivsorganisationer
eller inom ett övningsföretag. Studiemiljöerna ska även vidgas till sammanhang utanför
läroanstalten med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

Den studerande ska handledas att använda digitala studiemiljöer, studiematerial och verktyg för
att söka, behandla och utvärdera information och för att producera och dela ny kunskap. Den
studerandes individuella studiegång, lärstig och kunskapsutveckling ska stödjas genom att hen
erbjuds möjligheter att genomföra studier också som nätbaserade studier.

När studierna genomförs som självständiga studier är det viktigt att beakta den studerandes
förutsättningar att genomföra studierna utan att delta i under- visning. Man ska också beakta den
studerandes behov av handledning och stöd.
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Studiemetoder

I gymnasiet ska man använda mångsidiga undervisnings-, handlednings- och studiemetoder
som anknyter till det kunnande om vetenskapsområdets begrepp och metoder som läroämnet
förutsätter. Med olika undervisningsrelaterade lösningar kan man stödja den studerande
att utveckla sin förmåga att behärska helheter och sina ämnesövergripande kunskaper.
Studiemetoder som bygger på undersökning, experiment och problemlösning främjar förmågan
att lära sig och utvecklar ett kritiskt och kreativt tänkande.

Meningsfulla lärupplevelser förbinder och motiverar till studier. Den studerande ska ges
möjligheter att arbeta med uppgifter, i vilka kunskaper och färdigheter kopplas ihop dels med hens
egna erfarenheter, dels med olika företeelser i omgivningen och samhället. Den studerande ska
uppmuntras att lösa problembaserade och tillräckligt utmanande uppgifter, upptäcka problem och
att ställa frågor och söka svar.

Målet med undervisnings- och studiemetoderna i gymnasiet är att den studerande ska arbeta
aktivt och utveckla samarbetsfärdigheter. Den studerande ska vägledas att planera sina studier,
utvärdera sina arbetsfärdigheter och sin arbetsteknik samt ta ansvar för sitt lärande. Hen ska
använda digitala verktyg på ett mångsidigt sätt, både i kollaborativt och självständigt arbete.

Vid valet av studiemetoder och i handledningen av arbetet ska man fästa uppmärksamhet vid
jämlika studiemöjligheter samt sträva efter att identifiera och förändra könsbundna attityder och
rutiner.

Lokal precisering

Studiemiljöer

I Helsingfors stads gymnasier beaktar vi de studerandes olika behov och bakgrund.

Vi utnyttjar hela staden som lärmiljö och erbjuder mångsidiga studiemiljöer som sträcker sig
utanför skolans egna lokaler. Helsingfors är en föregångare vad gäller att utnyttja digitala
lärmiljöer och tjänster på ett pedagogiskt sätt. I Helsingfors finns det utmärkta möjligheter till
att  samarbeta med högskolor och företag samt till att stärka det internationella kunnandet. Vi
utnyttjar huvudstadens konst-, vetenskaps- och kulturutbud som en del av gymnasiestudierna.

Studiemiljöerna stöder rörelse under skoldagen och minskar på sittandet.

Studiemetoder

Mångsidiga studiemetoder stöder studerandenas aktiva deltagande och delaktighet,
välbefinnande och växande som människa. När de studerande har möjlighet att välja sina
studiemetoder blir engagemanget i studierna starkare, vilket motiverar dem att studera målinriktat.
Att de också får vara med i planeringen och valet av studiemetoder bidrar till att de tar ett större
ansvar för sina studier och att de bättre förstår sitt sätt att lära sig på.

Gemensamma aktiviteter ökar den studerandes känsla av välbefinnande och trygghet. Den
studerandes aktiva roll i det egna lärandet samt utvecklandet av en förmåga till reflektion och
självutvärdering är av central betydelse.

Våra undervisningsmetoder inspirerar de studerande att utveckla sitt sätt att tänka och
lära sig lära samt utvecklar självstyrning, samarbetsförmåga och förmåga till växelverkan,
problemlösningsförmåga och kreativitet. Genom bedömning och handledning stöder vi
utvecklandet av de här färdigheterna. De studerandes mångfald är en rikedom, som vi beaktar i
planeringen av undervisningen.
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3.4. Verksamhetskultur
Verksamhetskulturen är en tolkning av vad gymnasiets uppdrag att undervisa och fostra innebär i
praktiken. Den ska genomsyra läroanstaltens hela verksamhet och allas sätt att bemöta varandra.
Gymnasiet är en egen utbildningsform och varje gymnasium har en egen verksamhetskultur. De
olika delarna av den lokala läroplanen konkretiseras i verksamhetskulturen. Verksamhetskulturen
innehåller både medvetna och omedvetna faktorer som återspeglas i läroanstaltens verksamhet.

Verksamhetskulturen ska stödja den studerande att vara aktiv och delta i den gemensamma
verksamheten. Verksamhetskulturen ska främja varje enskild studerandes möjlighet att delta
i utvecklingen av studiemiljön och den gemensamma verksamhetskulturen. I grunderna för
gymnasiets läroplan betonas en verksamhetskultur som skapar en positiv attityd och uppmuntrar
till lärande samt främjar en hållbar framtid. Verksamhetskulturen ska utvecklas i samarbete med
de studerande, vårdnadshavarna, gymnasiets hela personal och samarbetspartner. Principerna
för att utveckla och utvärdera verksamhetskulturen, särskilda utbildningsuppgifter och eventuella
lokala prioriteringar ska beskrivas i den lokala läroplanen.

Utvecklingen av verksamhetskulturen ska utgå från följande teman:

En lärande gemenskap

Gymnasiet är en lärande gemenskap som ska främja alla sina medlemmars lärande och utmana
till målinriktat arbete. För att bygga upp en lärande gemenskap förutsätts att alla är med och skapar
en atmosfär som präglas av omtanke. Arbetssätt som stärker det kollaborativa och individuella
lärandet ska systematiskt utvecklas. Arbetet ska utgå från den studerande och stärka hens
utveckling och välbefinnande, lärande och ork. En positiv inställning till lärandet lägger grund för
framtida färdigheter och kontinuerligt lärande.

En lärande gemenskap skapar rutiner för kommunikationen både inom läroanstalten och med
det omgivande samhället. Det förutsätter samarbete med vårdnadshavarna, andra läroanstalter
och utbildningsstadier, med kultur- och forskningsinstitut, medborgarorganisationer och arbets-
och företagsliv. Digitaliseringen möjliggör kollaborativt lärande och skapande av kunskap samt
användning av olika slag av studie- och kunskapsmiljöer. Den studerande ska handledas att agera
också i en nätverksbaserad och globaliserad värld.

Delaktighet och gemenskap

Delaktighet och demokratisk verksamhet ger den studerande förutsättningar att växa till en
aktiv medborgare. Gymnasiet ska främja den studerandes delaktighet och ge hen mångsidiga
möjligheter att delta i utvecklingen av studiemiljön, verksamhetskulturen och i beredningen av
beslut som inverkar på den studerande. Man ska se till att den studerande får vara med och bygga
upp gemenskapens verksamhet och välbefinnande. Den studerande ska uppmuntras att uttrycka
sin åsikt, vara med och besluta om gemensamma frågor samt agera ansvarsfullt i olika grupper
och i samhället. Hen ska även uppmuntras att vara aktiv och att delta i till exempel studerandekårs-
och tutorverksamhet.

Läroanstalten ska systematiskt, i samarbete med olika samarbetspartner, utveckla konstruktiva
handlingssätt som skapar delaktighet och gemenskap. I undervisningen ska man använda
kollaborativa arbetssätt och stödja den studerande att utveckla sociala relationer i grupp. I början
av gymnasiestudierna ska fokus ligga på att öva på kollaborativa arbetssätt till exempel med hjälp
av grupphandledning.

Välbefinnande och en hållbar framtid
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Gymnasieutbildningen stärker den studerandes fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och
ger färdigheter att upprätthålla välbefinnandet under olika skeden i livet. Studiernas inverkan
på den studerandes välbefinnande ska tas i beaktande i allt planerings- och utvecklingsarbete i
gymnasiet som även de studerande ska delta i. Välbefinnandet styr all verksamhet i gymnasiet
och allas arbete, såväl i dagliga möten med andra som i undervisningen.

Verksamhetskulturen ska uppmuntra den studerande att tillägna sig en aktiv livsstil samt skapa
strukturer som betonar rörlighet och motion i gymnasiets vardag. En verksamhetskultur som
främjar en aktiv livsstil bidrar till mindre stillasittande och leder till att den studerande upplever
mindre stress samtidigt som den främjar lärandet. Pauser under skoldagen och tillräcklig vila
stödjer den studerandes ork och återhämtning. Måltiden är en del av en verksamhetskultur som
främjar den studerandes välbefinnande. Arbetssätt som främjar samhörighet, en trygg atmosfär
och psykiskt välbefinnande är en del av skoldagen. Den studerande vägleds att identifiera sig
själv som en unik individ och att skapa och upprätthålla mänskliga relationer samt att värdesätta
sig själv och andra.

Den studerande ska uppmuntras att arbeta för en rättvis och hållbar framtid. Ett ansvarsfullt
förhållningssätt till miljön ska återspeglas i vardagens val och rutiner vid läroanstalten.
Verksamhetssätten och praxisen ska stödja den studerandes och gruppens välbefinnande och
skapa en rofylld och trygg atmosfär. Kommunikationen i gruppen ska präglas av öppenhet,
omsorg och ömsesidig respekt. Dessa aspekter ska beaktas i läroanstaltens hela verksamhet och
styra allas arbete. Handledning och studerandevård är hela läroanstaltens gemensamma uppgift.
Den studerande har rätt till lagenlig handledning och stöd med hänsyn till hens individuella och
särskilda behov.

Jämlikhet och likabehandling

Gymnasiet ska främja likabehandling och jämställdhet i all sin verksamhet. Gemenskapens
medlemmar ska bli hörda, sedda och behandlas på lika grunder. Upplevelser av rättvisa, trygghet
och av att bli accepterad skapar förtroende och främjar arbetsron. Mobbning, trakasserier, våld,
rasism eller diskriminering accepteras inte, utan de ska förebyggas och tas itu med.

Likabehandling förutsätter att de grundläggande rättigheterna och möjligheterna att delta tryggas
för alla och att den studerandes individuella behov tas i beaktande och värdesätts. Undervisningen
är genusmedveten och respekterar den studerandes integritet. Den lärande gemenskapen
uppmuntrar den studerande till att identifiera sina egna värderingar, attityder och styrkor. Den
studerande handleds att förhålla sig till olika läroämnen och val utan könsbundna rollmodeller och
att ha ett öppet förhållningssätt till sin framtid och sina egna mål.

Kulturell mångfald och språklig medvetenhet

Kulturell och språklig mångfald ska värdesättas i gymnasiet. Olika språk, religioner och
åskådningar lever sida vid sida och i växelverkan med varandra. Den lärande gemenskapen ska
dra nytta av landets kulturarv, national- och minoritetsspråk samt den egna och omgivningens
kulturella, språkliga, religiösa och åskådningsmässiga mångfald. Det är viktigt att förstå språkens
centrala betydelse för lärande och kommunikation samt för identitetsskapande och integrering i
samhället. Varje läroämne har sitt eget sätt att använda språket, sitt eget begreppssystem och
textbruk, vilket öppnar upp olika perspektiv på de företeelser som behandlas i undervisningen. I
ett språkmedvetet gymnasium utvecklar den studerande flerspråkighet, vilket innebär kunskaper
om och i språkbruket inom olika vetenskapliga discipliner, inom modersmålet och dess språkliga
varianter såsom dialekter, samt inom övriga språk på varierande nivå. I gymnasiet är varje lärare
också lärare i språket inom den vetenskapliga disciplin som läroämnet grundar sig på samt lärare
i multilitteracitet.

Lokal precisering
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Verksamhetskulturen

Verksamhetskulturen i våra gymnasier ger studerandena möjlighet att ställa upp individuella
mål och uppnå dessa genom att vara aktiva och lära sig tillsammans med andra. Vår
verksamhetskultur gör att de studerande upplever glädje i att lära sig.

Verksamhetskulturen stöder också utvecklingen av den mångsidiga kompetensen. Den
mångsidiga kompetensen består av kompetens för välbefinnande, kommunikativ kompetens,
tvärvetenskaplig och kreativ kompetens, samhällelig kompetens, etisk kompetens och
miljökompetens samt global och kulturell kompetens. Mer information om de här delområdena
finns i kapitel 6.2.

Helsingfors erbjuder särskilt goda möjligheter till samarbete med högskolor och arbetsliv
samt till att förstärka det internationella kunnandet. Vi utnyttjar huvudstadsregionens konst-,
vetenskaps- och kulturutbud som en del av gymnasiestudierna. De studerande bekantar sig på
ett mångsidigt sätt med samhälleligt beslutsfattande, landets förvaltning och till exempel olika
medborgarorganisationers verksamhet.

Delaktighet

En central princip i Helsingfors stads gymnasier är, att alla medlemmar i den lärande
gemenskapen är delaktiga. Med delaktighet menas den studerandes engagemang i den egna
lärprocessen, påverkan i olika grupper och i samhället. Vi uppmuntrar de studerande att vara
delaktiga och påverka i frågor som berör dem.

De studerande sätter upp mål för sina studier och dessa mål fungerar som grund för det egna
lärandet samt utvärderingen av den egna lärprocessen. Alla studerande hör till studerandekåren.

De studerande deltar i planeringen och utvärderingen av gymnasiets verksamhet. Inom
studerandekårsverksamheten får de studerande möjlighet att påverka i ärenden som berör dem
samt delta i beslutsfattandet. De studerande deltar också i olika arbetsgrupper i skolan och inom
staden.

Studerandekåren har en viktig roll i att organisera och ordna olika projekt och evenemang i
skolan, samt i att synliggöra verksamheten till exempel i sociala medier. De här projekten och
evenemangen stärker gemenskapen i gymnasiet.

Välbefinnande

I Helsingfors är gymnasiegemenskapens välbefinnande en central värdering. Målet är att
studerandena lär sig att förhålla sig mångsidigt till sitt välbefinnande. De studerande förstår att
det egna välbefinnandet påverkas av de egna valen, människorelationerna, hobbyerna, kosten,
vilan och den fysiska aktiviteten. I en trygg miljö kan alla känna medkänsla både med sig själv
och andra.

I gymnasierna får de studerande färdigheter att ta hand om sitt eget och andras välbefinnande. En
viktig faktor är den fysiska aktiviteten. Vi uppmuntrar de studerande att röra på sig och stöder de
studerande i att tillägna sig en aktiv livsstil. Gymnasiets gemensamma satsning på fysisk aktivitet
ökar allas välbefinnande och samhörighetskänsla.

För att främja den fysiska aktiviteten använder vi funktionella undervisningsmetoder som minskar
på sittandet. Hela staden används som lärmiljö, vilket ökar de studerandes fysiska aktivitet under
skoldagen.

Studerandena kan fungera som motionstutorer och uppmuntra alla gymnasiestuderande och
personalen att röra på sig. Vi ordnar idrottsdagar och olika evenemang eller aktiviteter med
rörelse i fokus i enlighet med det egna gymnasiets verksamhetskultur. Vi kan också ordna
pausgymnastik eller rastaktiviteter och vi uppmuntrar de studerande att ta del av motionsutbudet
i huvudstadsregionen.

Lärarna stöder de studerandes välbefinnande tillsammans med studerandevården, informerar
om stödfunktioner samt hänvisar studerandena vidare till dessa vid behov. Grupphandledningen,

12



gruppsamhörigheten och tutorverksamheten spelar en viktig roll i att förebygga mobbning,
ensamhet och känslan av att bli lämnad utanför. Kamratstöd stöder lärandet tillsammans.

Jämlikhet och jämställdhet

Vi behandlar gemensamt frågor gällande jämlikhet och jämställdhet och vi förbinder oss till
att främja dessa tillsammans. Förbud mot diskriminering, positiv särbehandling och stöd för
lärandet stöder jämlikhet. Gymnasiets egen plan för jämlikhet och jämställdhet innehåller de
åtgärder som vi alla förbinder oss att följa och vi utvärderar årligen att åtgärderna förverkligas.
Speciell uppmärksamhet fäster vi vid rådande praxis, handledning, kommunikation och en trygg
verksamhetsmiljö.

Vi uppmärksammar valet av läromaterial på så sätt, att det är språkmedvetet och återspeglar
ett samhälle som präglas av mångfald. I all kommunikation strävar vi efter ett könsneutralt
språk som främjar jämlikhet. Inom undervisningen och handledningen skapar vi karriärstigar som
främjar mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Mångkulturalism är en naturlig del av gymnasiets
verksamhet och vardag.

Hållbar livsstil

I Helsingfors stads gymnasier är ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet synliga
i vardagen. Vi strävar efter att stärka det ekologiska tänkandet, miljökompetensen samt att
uppmuntra till ett ansvarsfullt förhållningssätt. Miljökompetensen syns i olika val och handlingar i
vardagen. Att uppnå målen i åtgärdsprogrammet Kolneutralt (klimatneutralt) Helsingfors 2035 är
en viktig del av verksamhetskulturen i samtliga gymnasier och till exempel miljöprogrammet Grön
Flagg stärker samhörigheten och delaktigheten.

3.5. Samarbete mellan hem och läroanstalt
Enligt 31 § i gymnasielagen (714/2018) förutsätts att gymnasieutbildningen för unga genomförs i
samarbete med hemmen. Utgångspunkten för samarbetet är en öppen och jämlik kommunikation
och ömsesidig respekt. Ett aktivt samarbete ska stödja den studerandes förutsättningar för lärande
samt hens sunda utveckling och välbefinnande. Ett aktivt samarbete främjar de studerandes
och vårdnadshavarnas delaktighet samt stärker gemenskapen, välbefinnandet och tryggheten
vid läroanstalten. Samarbetet med vårdnadshavarna och hemmen ska ingå i gymnasiets
verksamhetskultur och fortgå under den studerandes hela gymnasietid.

Samarbetet ska vara mångsidigt och samarbetsformerna ska systematiskt utvecklas.
Vårdnadshavarna ska informeras om gymnasiet som utbildningsform och om gymnasiets praxis
och uppmuntras att stödja den studerande i hens studier samt att delta i samarbetet och
utvecklingen av läroanstaltens verksamhet. Tillsammans med den studerande ska man följa
med hur arbetet och studierna framskrider och i tillräcklig grad informera vårdnadshavarna om
situationen. De studerande och vårdnadshavarna ska också ges information om handledningen
och den gemensamma studerandevården samt om specialundervisningen och det övriga stödet
för lärande.

Samarbetet ska utgå från den studerandes individuella förutsättningar och behov. I samarbetet
mellan läroanstalten och hemmet och i synnerhet i den individuella studerandevården ska
man beakta den unga vuxnas och myndiga studerandes växande självständighet och ansvar.
Också olika typer av familjer och deras specifika behov ska tas i beaktande. Att utnyttja
vårdnadshavarnas kompetens inom läroanstalten stärker verksamhetskulturen. Samarbetet är
särskilt viktigt vid utbildningens övergångsskeden, i planeringen av studierna och i handledningen
av och stödet för en studerande som eventuellt behöver stöd.

Ansvaret för att utveckla samarbetet samt för att skapa förutsättningar och former för
samarbetet ligger hos utbildningsanordnaren. Utbildningsanordnaren ska i den lokala läroplanen
fastställa hur samarbetet mellan hem och läroanstalt genomförs. I enlighet med 31 § i
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gymnasielagen (714/2018) ska utbildningsanordnaren regelbundet utreda de studerandes och
deras vårdnadshavares åsikter om läroanstaltens och utbildningsanordnarens verksamhet.

Lokal precisering

Vi uppmanar vårdnadshavarna att aktivt delta i gymnasiets verksamhet och kallar
vårdnadshavare till gymnasiets direktion och studerandevårdsgrupper. Mer information om
studerandevårdsgrupperna hittar du i kapitel 4.3. Vi uppmanar regelbundet studerandena och
vårdnadshavarna att ge sin syn på verksamheten, till exempel via enkäter eller genom att
höra vårdnadshavarna under föräldrakvällar. På det här sättet kan vi utvärdera och utveckla
verksamheten.

I början av läsåret informerar vi vårdnadshavarna om gymnasiets praxis, läsårets gång,
gymnasiestudiernas mål och frågor som rör handledning. En föräldraförening eller en annan
förening kan fungera som stöd för gymnasiets verksamhet och i samarbetet mellan hemmet och
skolan.

Grupphandledare, studiehandledare, ämneslärare, rektorn, studerandevårdsteamet samt
eventuell övrig personal kan kontakta vårdnadshavarna. Vi specificerar rollfördelningen i varje
gymnasium och informerar vårdnadshavarna om vilken den primära kanalen för information och
kommunikation är. Vårdnadshavarna kan följa med gymnasiets vardag också via sociala medier.

Vi tar hänsyn till familjernas mångfald. Kommunikationen är tydlig och vid behov flerspråkig.

3.6. Högskolor, arbetsliv och internationalisering
Gymnasieutbildningens lärokurs för unga ska ge den studerande möjlighet att utveckla
sina färdigheter för fortsatta studier, sitt internationella kunnande samt sitt arbetslivs- och
företagarkunnande (gymnasielagen 714/2018, 15 §). För att stödja gymnasiestudiernas
framskridande och övergången till fortsatta studier och arbetsliv ska den studerande göra upp en
individuell studieplan.

Den studerande ska ha möjlighet till individuella val som gäller studierna så att hen kan delta i
undervisning som ges av högskolor och andra läroanstalter både i hemlandet och på internationell
nivå.

Gymnasieutbildningen ska mångsidigt utnyttja studiemiljöer som ökar kännedomen om fortsatta
studier och arbetsliv, även på internationell nivå, samt stödjer den studerandes studiemotivation
och hjälper hen att hitta sina styrkor (statsrådets förordning om gymnasieutbildning 810/2018, 4
§). Därtill ska den studerande få insikter i framtidstänkande och prognostisering.

Utbildningsanordnaren ska också erkänna kunnande som förvärvats på annat håll och som
motsvarar målen och innehållet i läroplanen. (Gymnasielagen 714/2018, 27 §.)

Då man planerar gymnasiets studieutbud kan man till studieavsnitten kombinera delar av
internationellt kunnande och arbetslivskunnande och orienterande högskolestudier. I den lokala
läroplanen ska man definiera målen för samarbetet och hur det genomförs samt besluta om
samarbetspartner. Gymnasiets verksamhetskultur och den mångsidiga kompetensen bidrar
tillsammans med samtliga läroämnen till att stärka den studerandes färdigheter för fortsatta studier
samt hens arbetslivskunnande och internationella kunnande.

Samarbete med högskolor

Gymnasieutbildningen ger den studerande färdigheter att inleda studier som leder till
högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola. (Gymnasielagen 714/2018, 2 § 1mom.)
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En del av studierna i gymnasieutbildningens lärokurs ska ordnas i samarbete med en eller flera
högskolor. (Gymnasielagen 714/2018, 13 § 3 mom.)

Undervisningen och den övriga verksamheten i gymnasiet ska ordnas så att alla studerande har
mångsidiga möjligheter att få information om och erfarenheter av högskolestudier. Ett centralt mål
är att övergången från gymnasiet till högskolestudier och vidare till arbetslivet ska ske smidigare.

Högskolestudier och de färdigheter som den studerande behöver för dem ska kopplas
till den mångsidiga kompetensen samt målen för och innehållen i olika läroämnen.
Handledningsverksamheten i gymnasiet ska i samarbete med undervisningen i olika läroämnen
motivera den studerande att bekanta sig med studieutbudet vid högskolor och andra läroanstalter
och de livsval och yrkes- och karriärmöjligheter som de medför. Handledningen ska också stödja
den studerande i utarbetandet av en plan för fortsatta studier. I den studerandes individuella
studieplan ska ingå studier där den studerande får bekanta sig med högskolestudier och studier
som avläggs vid en högskola.

Den studerande ska handledas att fördomsfritt bekanta sig med studieutbudet vid olika
högskolor utan könsbundna attityder och andra förutfattade meningar. Den studerande handleds
till kontinuerligt lärande och till att skaffa sig mång- sidiga färdigheter som behövs inom
olika högskolestudier och för arbetslivet i olika branscher. Den studerande får bekanta sig
med vilka möjligheter det finns till fortsatta studier och en karriär på internationell nivå.
Undervisningen ska lyfta fram vilken betydelse allmänbildning, språkkunskaper och kännedom
om olika kulturer har som en förutsättning för framgångsrika fortsatta studier och en framgångsrik
karriär. Av delområdena inom mångsidig kompetens betonas tvärvetenskaplig och kreativ
kompetens, kommunikativ kompetens samt global och kulturell kompetens då den studerande
förbereder sig för högskolestudier. I den lokala läroplanen ska man fastställa fokusområdena för
introduktionen till högskolestudier samt på vilka konkreta sätt den studerande ska bekanta sig
med högskolestudier.

Arbetslivsfärdigheter

Undervisningen enligt lärokursen ska ordnas så att den studerande har möjlighet att utveckla sitt
internationella kunnande samt sitt arbetslivs- och företagarkunnande (gymnasielagen 714/2018,
13 § 3 mom.).

Undervisningen och den övriga verksamheten i gymnasiet ska ordnas så att alla studerande har
mångsidiga möjligheter att få information om hurdana framtidsutsikter och utvecklingsmöjligheter
arbetslivet erbjuder för att de ska kunna planera sin egen framtid och sina fortsatta studier.
Den studerande ska uppmuntras att bekanta sig med vilka arbetslivsmöjligheter det finns på
internationell och global nivå. Den studerande bekantar sig med nya sätt att arbeta och nya former
av entreprenörskap och ekonomisk verksamhet för att bilda sig en uppfattning om vilka kunskaper
och färdigheter som behövs nu och i framtiden. Den studerande ska erbjudas lärupplevelser som
inspirerar hen att vara fördomsfri, initiativtagande och företagsam, att samarbeta och ta ansvar
samt lösa problem på ett konstruktivt sätt i enlighet med principerna för en hållbar framtid.

Den studerande ska uppmuntras att agera på ett kreativt, etiskt hållbart och modigt sätt i en
verksamhetsmiljö som förändras snabbt, i arbetslivet och andra skeden i livet. Den studerande ska
också uppmuntras att ta till vara olika möjligheter. Den studerande handleds att bli medveten om
och dokumentera sina intressen, styrkor och kunskaper som berör studier och arbete. Gymnasiet
skapar möjligheter för den studerande att aktivt, fördomsfritt och systematiskt reflektera över och
dela med sig av sina kunskaper i anslutning till arbetsliv och entreprenörskap.

Den studerandes företags- och arbetslivsfärdigheter ska utvecklas i samband med olika
läroämnen som en del av studieavsnitten och studiehandledningen samt i samband med all
övrig verksamhet i gymnasiet. Man ska utveckla mångsidiga samarbetsformer, i synnerhet mellan
gymnasiet och arbetslivet, men också mellan gymnasiet, företag och tredje sektorn. Läroämnena
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och den mångsidiga kompetensen i gymnasiet samt verksamhet utanför gymnasiet som räknas
till godo i studierna ger den studerande insikt i ett meningsfullt liv där arbetet utgör en central del.

Av delområdena inom mångsidig kompetens betonas kommunikativ kompetens, tvärvetenskaplig
och kreativ kompetens, samhällskompetens samt etisk kompetens och miljökompetens då den
studerande förbereder sig för arbetslivet. Som en del av eller utöver dessa ska studierna även
betona livsfärdigheter, samarbetsförmåga, språkkunskaper och kulturell kompetens, motivation
att lära sig, flexibilitet, förmåga att bedöma och utveckla sitt eget kunnande samt förmåga att förstå
vad förändringarna som sker i arbetslivet innebär för utvecklingen av det egna kunnandet.

I den lokala läroplanen ska gymnasiet dra upp riktlinjer för sitt samarbete med arbetslivet, såsom
representanter för företagsvärlden, den offentliga sektorn och tredje sektorn.

Internationellt kunnande

Undervisningen enligt lärokursen ska ordnas så att den studerande har möjlighet att utveckla sitt
internationella kunnande samt sitt arbetslivs- och företagarkunnande (gymnasielagen 714/2018,
13 § 3 mom.).

Internationalisering som en del av gymnasieutbildningen ger den studerande en mångsidigare
upplevelsevärld, vidgar hens världsbild och stärker hens färdigheter att agera på ett etiskt hållbart
sätt i en globaliserad värld full av utmaningar och möjligheter. I utvecklingen av det internationella
kunnandet fästs uppmärksamhet vid FN:s åtgärdsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030
och särskilt dess mål 4.7, som tar fasta på världsmedborgarskap.

Den studerandes internationella kunnande utvecklas utifrån de olika läroämnena och samarbetet
mellan dem samt utifrån den mångsidiga kompetensen. Uppmärksamhet ska fästas vid
gymnasiets och utbildningsanordnarens mång- sidiga språkprogram och dess lösningar samt att
den studerande får fördjupa sina kunskaper om olika kulturer.

Den studerande handleds till aktiv och systematisk internationell verksamhet genom att kunna
ta del av internationalisering på hemmaplan och internationell mobilitet. Internationalisering på
hemmaplan inbegriper till exempel besök eller projekt som genomförs i gymnasiet, i närheten
av gymnasiet eller med hjälp av virtuell teknologi. Den studerande ska också uppmuntras att
självständigt eller utifrån gymnasiets utbud ta del av orienterande studier, studieperioder eller
utbytesstudier utomlands.

Av delområdena inom mångsidig kompetens stärker i synnerhet kommunikativ kompetens,
samhällskompetens och global och kulturell kompetens den studerandes internationella
kunnande. Som en del av eller utöver dessa ska man i undervisningen även betona en
världsmedborgarattityd, språkkunskaper och kulturell kompetens, ett öppet intresse för nya
dimensioner och möjligheter samt kontinuerligt lärande.

I den lokala läroplanen ska man besluta vad som betonas i utvecklingen av de studerandes
internationella kunnande samt om formerna för internationaliseringen i gymnasiet.

Lokal precisering

I Helsingfors stads gymnasier är internationalism och samarbetet med arbetslivet och högskolor
sammanflätade med varandra i all verksamhet och i innehållen i läroämnena. De studerande
fördjupar sin mångsidiga kompetens och sina färdigheter i kontinuerligt lärande så att de kan
bygga en hållbar framtid i en föränderlig värld.

Vi erbjuder de studerande mångsidiga möjligheter att utveckla sitt internationella kunnande.
Dessutom får de beredskap för fortsatta studier, en fördjupad inblick i de möjligheter som
arbetslivet erbjuder och en uppfattning om hur de kan påverka i samhället. 
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Sektorn för fostran och utbildning upprätthåller, koordinerar och utvecklar gymnasiernas
samarbetsnätverk. Nätverket samarbetar med högskolor, företag och organisationer. I
gymnasierna utvecklar vi aktivt både den internationella verksamheten och samarbetet
med högskolor och arbetslivet. Formerna för de här samarbetena fastställer vi varje år i
verksamhetsplanen.

Vi använder i stor utsträckning huvudstadsregionen som lärmiljö och utnyttjar de möjligheter som
den digitala tekniken erbjuder för deltagande i evenemang runtom i världen.

Kunnande som de studerande har förvärvat annanstans identifierar vi och erkänner som en del
av ämnesstudierna eller studier inom ramarna för aktivitetsstigen. De studerande kan till exempel
inkludera högskolestudier och verksamhet med anknytning till arbetslivet, fortsatta studier eller
internationalism i de studier som ingår i gymnasiets lärokurs.

Samarbete med högskolor

Alla studerande ges möjlighet att delta i högskolestudier. De bekantar sig med olika
utbildningsalternativ i Finland och utomlands som en del av studierna i alla läroämnen. Vi
utnyttjar i våra gymnasier högskolornas lärmiljöer, undervisning och sakkunniga. Tillsammans
med universiteten och högskolorna kan ett enskilt gymnasium eller flera gymnasier gemensamt
ordna till exempel

• infotillfällen om fortsatt utbildning
• studiebesök
• projekt
• tävlingar
• skuggning av studerande
• studier som genomförs i samarbete.

Vi kan också ordna digitala högskolesamarbeten.

Vi informerar våra studerande om möjligheten att delta i kurser vid någon högskola.

Ämnes- och speciallärarna, studiehandledarna och studerandevårdspersonalen hjälper den
studerande att fördjupa sig i olika alternativ för sin fortsatta utbildning och utvidga sin förståelse
för sina egna styrkor och intressen.

Samarbete med arbetslivet

Samarbetet med arbetslivet är en motiverande och berikande del av studierna. De studerande får
möjlighet att utveckla sina arbetslivs- och entreprenörsfärdigheter med stöd av ämneslärarna och
studiehandledarna som en del av innehållet i läroämnena. Vi utnyttjar experter på olika områden
genom t.ex. föreläsningar, besök, samarbetskurser, karriärdagar, skuggningar och möjligheter att
bekanta sig med arbetslivet. Vi samarbetar med såväl företag och organisationer som med den
offentliga sektorn. 

Formerna för samarbetet med arbetslivet och samarbetspartnerna väljer vi så att de uppfyller de
studerandes önskemål och behov. Den studerande har omfattande möjligheter att utveckla sina
arbetslivsfärdigheter tack vare de möjligheter som gymnasierna erbjuder och det nätverk som
sektorn för fostran och utbildning koordinerar.

Internationalisering

Helsingfors utgör en internationell lärmiljö, där de studerande har mångsidiga möjligheter att
utvecklas till globala medborgare. De studerande har förmåga och är ivriga att fungera i en
internationell dialog på ett globalt plan. De utvecklar sina internationella färdigheter med stöd
av ämneslärare och studiehandledare via undervisningen i alla läroämnen. Internationalismen
stärks också via besök, evenemang och projekt i Finland och i mån av möjlighet utomlands. Våra
gymnasier samarbetar med internationella läroinrättningar, företag, högskolor, organisationer och
kulturinstitutioner.

Internationaliseringen stöds av utbudet i främmande språk i Helsingfors stads gymnasier och i
samarbete med utomstående parter.
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Gymnasierna kan ansöka om externt understöd för studieprojekt som Europeiska unionen eller
andra instanser erbjuder. Studerandena kan också delta i internationella projekt via digitala
kanaler. Alla studieresor utomlands har akademiska mål och i dem ingår besök till läroinrättningar
eller företag. I samband med att verksamheten planeras beaktas målen i programmet Kolneutralt
(klimatneutralt) Helsingfors 2035.
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4. Handledning och stöd för den
studerande

4.1. Handledning
En studerande som genomgår gymnasieutbildningens lärokurs har rätt att få personlig
handledning enligt sina behov och annan handledning som anknyter till studierna och ansökan till
fortsatta studier (gymnasielagen 714/2018, 25 § 2 mom.). Handledningen i gymnasiet ska bilda
en helhet som fördjupar handledningen som den studerande har fått inom den grundläggande
utbildningen och som pågår under hela gymnasieutbildningen ända till de fortsatta studierna.
Handledningen ger den studerande bättre färdigheter att klara av förändrade livssituationer och
utvecklar hens förmåga att göra val och fatta beslut om sina gymnasiestudier och fortsatta studier
med beaktande av framtidens kompetensbehov. I enlighet med målen för mångsidig kompetens
för gymnasieutbildningen blir studierna konkreta i form av arbetslivsfärdigheter och ett brett
samhälleligt kunnande.

Handledningen ska stödja den studerandes välbefinnande, fostran och utveckling, erbjuda
verktyg för bättre självkännedom och självreglering och uppmuntra till aktivt medborgarskap.
Gemenskapen mellan de studerande, deras delaktighet, initiativförmåga och tillit till sitt eget
kunnande ska utvecklas och upprätthållas under gymnasietiden. Handledningen ska främja
jämlikhet och likabehandling i utbildningen samt förebygga marginalisering. Handledningen ska
vara genusmedveten för att skapa jämlika förutsättningar för könen att komma in till fortsatta
studier och i arbetslivet. Studierna och den studerandes välbefinnande ska följas upp och stödjas
i samarbete med vårdnadshavarna och studerandevårdspersonalen.

Handledningen ska vara ett gemensamt arbete för hela läroanstaltens personal och ska ledas på
ett målinriktat sätt. Man ska även samarbeta med högskolorna och arbetslivet. Handledningen
kan ordnas som undervisning i form av ett studieavsnitt, individuellt och i smågrupper, som
kamrathandledning eller

som en kombination av dessa. Den studerande ska vara aktiv och delaktig i handledningen
och hen ska ha möjlighet att under gymnasiestudiernas gång delta i studiehelheter som ordnas
tillsammans med högskolorna och arbetslivet. Studiehandledaren svarar för koordineringen
och det praktiska genomförandet av studiehandledningen vid läroanstalten. Grupphandledaren
fungerar som närmaste handledare för sin studerandegrupp. Ämnesläraren handleder den
studerande i studietekniken i sitt eget ämne och hjälper den studerande att utveckla sin förmåga
att lära sig lära. I samarbetet med högskolor och arbets- livet ska ämnesläraren stödja den
studerandes förutsättningar för fortsatta studier och den studerandes arbetslivskunskaper vad
beträffar ämnet i fråga.

Ämnesläraren ska i sin undervisning behandla helheter som förknippar det ämne som undervisas
med fortsatta studier och arbetsliv.

Handledningen ska differentieras genom att beakta den studerandes personliga utgångspunkter,
behov, mål, fritidssysselsättningar, intresseområden, kunskaps- områden och faktorer som
inverkar på livssituationen. För att ännu bättre beakta den studerandes personliga behov kan
handledningen genomföras i samarbete med olika sakkunniga. Den studerande ska informeras
om vilka uppgifter olika personer har inom handledningen samt i vilka frågor och hur den
studerande kan få hjälp av dem.

I den lokala läroplanen ska man beskriva hur samarbetet ordnas med den grund- läggande
utbildningen, yrkesutbildningen, högskolorna och andra utbildnings- anordnare i utbildningens
övergångsskeden. Därtill ska man tillsammans med högskolor utforma sätt att ge de studerande
möjlighet till orienterande studier på högskolenivå och utveckla alternativa vägar till fortsatta
studier. I den
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lokala läroplanen ska också beskrivas hur det yrkesövergripande samarbetet genomförs på
regional nivå tillsammans med arbetslivet, de lokala arbets- och näringsbyråerna, social- och
hälsovårdssektorn, ungdomsväsendet och andra aktörer. I den lokala läroplanen ska definieras
hur man med hjälp av handledningen försäkrar att den studerande har möjlighet att utveckla sitt
internationella kunnande och sitt arbetslivs- och företagarkunnande.

Som en del av den lokala läroplanen ska man utarbeta en handledningsplan som beskriver hur
handledningen ordnas vid läroanstalten. Handledningsplanen är ett verktyg för att utvärdera och
utveckla handledningsverksamheten.

Gymnasiets handledningsplan ska på basis av grunderna för gymnasiets läroplan innehålla
följande:

• centrala begrepp i handledningen
• uppdrag och mål för handledningen
• hur handledningen ordnas
• aktörer och arbetsfördelning inom handledningen
• handledning vid övergångsskeden i utbildningen: samarbete med den grundläggande

utbildningen, samarbete med högskolor, samarbete med yrkesläroanstalter på andra
stadiet och övriga utbildningsanordnare samt hur den fortsatta handledningen ordnas

• innehåll, metoder och arbetssätt inom handledningen
• samarbete med arbetslivet och andra aktörer utanför läroanstalten
• utvärdering av handledningen.

I handledningsplanen ska man också fästa uppmärksamhet vid eventuella hinder vid utbildningens
övergångsskeden. I planen ska man beskriva verksamhets- modeller med vilka man tryggar
likabehandlingen då de studerande söker sig till gymnasieutbildning och därifrån till fortsatta
studier. I planen ska också ingå en beskrivning av åtgärder som ska säkerställa en hinderfri lärstig
och studiemiljö.

Som stöd för framskridandet i gymnasiestudierna och övergången till fortsatta studier och arbetsliv
ska en studerande som genomgår gymnasieutbildningens

lärokurs i enlighet med 26 § 1 mom. i gymnasielagen (714/2018) utarbeta en individuell studieplan
som innehåller en plan för studierna, en plan för student- examen och en plan för fortsatta studier
och karriär. Enligt 26 § 2 mom. i gymnasielagen ska planen utarbetas i början av studierna
med stöd av läro- anstaltens undervisnings- och handledningspersonal och den ska uppdateras
regelbundet under studiernas gång.

Den individuella studieplanen ska bestå av följande delar:

1. en studieplan
• tidigare utbildning och annat kunnande
• kunskaper i svenska/finska och övriga språkkunskaper samt färdigheter för

språkstudier
• studier och/eller lärokurser som räknas till godo samt annat kunnande som räknas till

godo
• studier som avläggs; hur gymnasiestudierna ska framskrida, val av studieavsnitt
• studieförhållanden, sätt på vilka studierna avläggs och eventuella särskilda

undervisningsarrangemang
• studiefärdigheter och eventuellt behov av stöd
• studie- och/eller introduktionsperioder som genomförs vid högskolor eller eventuellt

vid andra läroanstalter
• arbetslivsorientering
• beräknad tid för att avlägga studierna

2. en plan för studentexamen
3. en plan för fortsatta studier och karriären.
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I 27 § 1 mom. i gymnasielagen (714/2018) föreskrivs att utbildningsanordnaren, i samband med
att den studerandes individuella studieplan utarbetas, har som uppgift att utreda och identifiera
den studerandes tidigare förvärvade kunnande på basis av en utredning som den studerande
framlägger. Enligt 27 § 2 mom.

i gymnasielagen ska utbildningsanordnaren också erkänna kunnande som förvärvats på annat
håll och som motsvarar målen och innehållet i läroplanen. Den studerande ska i enlighet med 27
§ 3 mom. i gymnasielagen vid behov visa sitt kunnande på det sätt som utbildningsanordnaren
beslutar.

Handledningen är särskilt viktig vid övergångsskedena i utbildningen. Läroanstalten ska informera
eleverna, vårdnadshavarna, elevhandledarna och lärarna i den grundläggande utbildningen om
gymnasieutbildningen och ge dem möjligheter att bekanta sig med undervisningen i gymnasiet.
Då en ny studerande inleder sina studier vid gymnasiet ska hen bekanta sig med läroanstaltens
verksamhet och gymnasiestudierna. Under handledningsprocessen ska den studerande planera
sitt studieprogram så, att hen identifierar och beaktar möjligheterna som de fortsatta studierna
och arbetslivet erbjuder. Detta ska behandlas i handledningen under hela gymnasietiden.

En studerande har rätt att få handledning för att söka vidare till andra studier om den studerandes
studierätt för att genomföra gymnasiets lärokurs snart upphör eller hen har meddelat att hen tänker
avbryta gymnasiestudierna (gymnasielagen 714/2018, 25 § 3 mom.). En studerande som har
avlagt gymnasiets lärokurs men inte fått en studieplats inom en utbildning som leder till examen
har rätt att under året efter att gymnasiets lärokurs avlagts få handledning för fortsatta studier
och karriärplanering. Den utbildningsanordnare hos vilken den studerande har avlagt gymnasiets
lärokurs har ansvaret för handledningen. (Gymnasielagen 714/2018, 25 § 4 mom.).

Lokal precisering

I Helsingfors stads gymnasier handleder vi de studerande att vara initiativrika och
lösningsorienterade. Studerandenas delaktighet och välbefinnande stärks genom den
handledning som vi ger i gymnasiet. Genom handledningen uppmuntrar vi de studerande att
också identifiera sina egna intressen och utveckla sitt eget kunnande i ett brett perspektiv, samt
att betrakta internationalism och en entreprenörsinriktad verksamhet som framtida möjligheter.

Handledning vid övergångsskeden

En central del av handledningen i gymnasierna är samarbetet med andra skolstadier vid olika
övergångsskeden.

I slutet av den grundläggande utbildningen erbjuder gymnasierna eleverna inom den
grundläggande utbildningen och deras vårdnadshavare möjlighet att bekanta sig med
gymnasiestudierna till exempel i form av öppet hus-evenemang och skolbesök. När
grundskolelever får ta del av verksamheten och undervisningen i ett gymnasium blir de
intresserade av att söka till stadens gymnasier.

När studerandena byter läroanstalt inom andra stadiet samarbetar vi med olika läroanstalter
enligt studerandenas behov. Vi möjliggör flexibla lösningar till exempel mellan gymnasie- och
yrkesutbildningen.

Vi fördjupar samarbetet mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiets läroanstalter
så att övergångarna mellan stadierna blir smidiga. Dessutom utarbetar vi modeller för samarbete
med högskolorna.

Studiehandledarna och ämneslärarna handleder de studerande att som en del av ämnesstudierna
och gymnasiets verksamhetskultur mångsidigt bekanta sig med högskolestudier och därigenom
öka förståelsen för sina egna intressen. Vi stärker kopplingen mellan läroämnena och arbetslivet
genom att samarbeta med företag, organisationer och den offentliga sektorn som en del av
studieavsnitten. Formerna för samarbetet beskrivs närmare i kapitel 3.6 Högskolor, arbetsliv och
internationalism.
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För stadens gymnasier är Navigatorn (Ohjaamo) och Sveps viktiga samarbetsparter. De ger de
unga mångsidig handledning till exempel vid övergången till fortsatta studier eller arbetslivet.

Övrigt samarbete

Kultur- och fritidssektorn vid Helsingfors stad erbjuder möjligheter till välbefinnande och ett aktivt
medborgarskap. De studerande kan delta i kurser och evenemang som staden eller någon annan
aktör ordnar. Dessutom drar ämneslärarna nytta av detta utbud i sin egen undervisning.

De studerande kan utvidga sitt kunnande vid läroinrättningar inom den fria bildningen, via
organisationer och vid högskolor. De kan också avlägga yrkesinriktade studier som en del av sina
gymnasiestudier. Det kunnande som den studerande har förvärvat annanstans identifieras och
kan erkännas som en del av gymnasiestudierna.

Studerandevårdens personal deltar tillsammans med lärarna i att bygga upp en gemenskap
och verksamhetskultur som stöder de ungas välbefinnande. Hänvisning av studerande
till andra tjänster som social- och hälsovårdssektorn tillhandahåller sker smidigt via
studerandevården. Studerandevården vid Helsingfors stads gymnasier beskrivs närmare i kapitel
4.3. Studerandevård.

4.2. Specialundervisning och övrigt stöd för
lärandet

I enlighet med gymnasielagen har en studerande, som på grund av särskilda språkliga svårigheter
eller andra inlärningssvårigheter har svårt att klara av studierna, rätt att få specialundervisning
och annat stöd för lärandet enligt individuella behov (gymnasielagen 714/2018, 28 § 1 mom.).
Specialundervisning och övrigt stöd för lärandet möjliggör en jämlik ställning för alla studerande.
Centralt är hinderfrihet och tillgänglighet i studierna, samt förebyggande av svårigheter för lärande
och tidig identifiering. Syftet är att stödja den studerande att slutföra sina studier och främja hens
välbefinnande och ork. Syftet är också att ge den studerande färdigheter för att övergå till fortsatta
studier.

En studerande har rätt att få stöd för sitt lärande oberoende av vad som orsakar behovet.
Inlärningssvårigheter kan bero på till exempel läs- eller skrivsvårigheter, matematiska eller
uppmärksamhetsrelaterade svårigheter eller på sjukdom, funktionsnedsättning eller problem i den
aktuella livssituationen.

Enligt 28 § 2 mom. i gymnasielagen (714/2018) ska behovet av stöd bedömas då studierna
inleds och regelbundet under studiernas gång. Lärarna bedömer behovet av stöd tillsammans
med den studerande och vid behov med vårdnadshavaren. Med den studerandes samtycke
kan även sådana sakkunniga som behövs för att ordna stödåtgärderna delta i bedömningen.
Konstaterandet av behovet av stöd kan enligt 40 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998,
ändrad genom lag 1288/2013) även grunda sig på information som är nödvändig med tanke på
ordnandet av utbildningen eller på den studerandes egna, lärarnas eller den övriga personalens
observationer eller olika bedömningar. Därtill kan behovet av stöd bedömas på andra sätt, till
exempel med hjälp av kartläggningar i början av studierna.

Stödåtgärderna ska planeras och sättas in i ett så tidigt skede som möjligt. Den studerandes lärare
ska planera stödåtgärderna tillsammans med den studerande. Stödåtgärderna kan vid behov och
med den studerandes samtycke planeras i samarbete med andra sakkunniga. Stödåtgärderna
antecknas på den studerandes begäran i hens individuella studieplan (gymnasielagen 714/2018,
28 § 2 mom.). Lärarna ska se till att den studerande är medveten om möjligheten att få åtgärderna
antecknade i studieplanen. Man ska regelbundet följa upp och utvärdera hur stödåtgärderna
genomförs och vilken inverkan de har. Eventuella ändringar som berör stödåtgärderna ska
antecknas på förutnämnda sätt.
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Stödåtgärderna ska i enlighet med 28 § 1 mom. i gymnasielagen (714/2018) genomföras i
samarbete mellan undervisningspersonalen. Positiv och uppmuntrande respons främjar den
studerandes uppfattning om sig själv som studerande. Samtidigt stärks den studerandes förmåga
till självvärdering och att planera sin framtid. Lärarna handleder den studerande att utveckla
studiefärdigheter och att ta ansvar för sitt lärande och sitt arbete samt att tillämpa sådana
studiestrategier som är typiska för respektive läroämne.

Stödet för lärandet innebär lösningar som berör gemenskapen och studiemiljön samt att man
svarar på den studerandes individuella behov. Stöd för lärandet kan vara till exempel att
undervisningen differentieras, stödundervisning och andra pedagogiska lösningar. Därtill kan man
stödja den studerande med en individuellt planerad mångsidig studiehandledning och stöd av
grupphandledaren samt genom att utnyttja möjligheten till val av olika studier. Den studerandes
lärande kan också främjas genom att erbjuda sådana studier som ingår i gymnasiets lärokurs
som främjar lärandet och välbefinnandet. De kan stödja den studerandes studiefärdigheter och
livsfärdigheter eller studier i matematik och andra läroämnen.

Specialundervisningen ges av en speciallärare och stödjer ämnesundervisningen.
Specialundervisningen kan genomföras som kompanjonundervisning, undervisning i grupp
eller som individuellt stöd. Specialundervisning går bland annat på ut på undervisning i
studiefärdigheter och att handleda den studerande att använda sina egna styrkor i sitt lärande.
Specialläraren samarbetar med de övriga lärarna i frågor som berör en studerande som behöver
stöd i undervisningen och för sitt lärande.

Avvikande studiearrangemang i enlighet med 29 § i gymnasielagen (714/2018) kan också
gälla studerande som behöver specialundervisning eller annat stöd för lärandet. Avvikande
studiearrangemang innebär att studierna för den studerande delvis kan ordnas på annat
sätt än vad som bestäms och föreskrivs i gymnasielagen och statsrådets förordning om
gymnasieutbildning samt i den lokala läroplanen. Avvikande arrangemang ska tillämpas endast
till den del det är nödvändigt och de ska skrivas ner i den studerandes individuella studieplan.
Studierna kan ordnas på ett avvikande sätt efter ansökan av den studerande eller med den
studerandes samtycke.

Den studerande ska vid behov handledas att ansöka om assistenttjänster, särskilda hjälpmedel
och andra tjänster. För att stödja den studerandes ork och välbefinnande kan man samarbeta med
studerandevårdens tjänster eller vid behov med andra aktörer. Vid sidan av specialundervisning
och annat stöd för lärandet har den studerande rätt att få individuell studerandevård.

Då en studerande behöver stöd ska hens arbete, lärande och kunnande bedömas på ett
mångsidigt sätt. På så sätt tryggas den studerandes möjlighet att visa sitt kunnande på olika sätt,
till exempel i situationer då den studerande har svårt att producera text. Olika sätt och tillfällen
att visa kunnandet ska planeras utifrån den studerandes behov. Individuella arrangemang för
bedömningen kan vara till exempel att den studerande får förlängd tid i bedömningssituationen,
den studerande kan få sitta i ett avskilt rum, man använder en större textfont eller att den
studerande har möjlighet att använda en egen skärm. Vid bedömningen kan man även använda
sig av andra ändamålsenliga specialarrangemang.

Den studerande ska få information om specialarrangemang i studentexamensproven genast då
hen inleder studierna och därefter vid behov. Den studerande ska ha möjlighet att pröva på
specialarrangemangen under gymnasiestudierna för att man ska kunna bedöma behovet av
arrangemangen och hur de fungerar. Den studerande ska vid behov få hjälp med att skaffa
nödvändiga utlåtanden och begära om specialarrangemang för studentexamensproven.

I den lokala läroplanen ska man besluta om och beskriva följande beträffande hur stödet ordnas
i praktiken:

• stödåtgärder och hur de studerande och vårdnadshavarna informeras om rättigheterna som
berör stöd H
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• bedömningen av behov av stödåtgärder
• hur stödåtgärderna skrivs in i den individuella studieplanen
• hur stödet genomförs
• uppföljningen och utvärderingen av stödet
• samarbetet, ansvars- och arbetsfördelningen i förutnämnda frågor.

Lokal precisering

En inlärningssvårighet utgör inget hinder för gymnasiestudier. Det rekommenderas dock
att den unga och/eller vårdnadshavaren kontaktar specialläraren i gymnasiet senast då
gymnasiestudierna börjar. Därigenom säkerställer man att informationen om den unga överförs
till gymnasiet.

I Helsingfors stads gymnasier ges information om stöd för lärande av grupphandledaren,
specialläraren och studiehandledaren, via gymnasiets kommunikationskanaler, i studieguiden och
på föräldramöten.

När ett behov uppstår sätter vi in de stödåtgärder som situationen kräver. Behovet av stödåtgärder
bedöms av specialläraren och ämnesläraren tillsammans med den studerande och vid behov med
vårdnadshavaren. Med den studerandes samtycke kan också till exempel en kurator, psykolog
eller en annan företrädare för en rehabiliterande eller vårdande aktör delta i att bedöma behovet
av stöd.

Identifieringen av behovet av stöd kan också grunda sig på pedagogiska dokument och utlåtanden
som överförs från den grundläggande utbildningen till andra stadiet. För bedömning av behovet
av stöd används olika metoder, såsom speciallärarens inledande språkkartläggningar samt
ämneslärarnas och grupphandledarnas egna verktyg för bedömning av behovet av stöd. Vi
uppmuntrar också studerandena själva att kontakta specialläraren när de behöver stöd för sitt
lärande.

Specialläraren antecknar de stödåtgärder som har planerats för den studerande i planen
för stöd för lärande. Vid slutet av ett studieavsnitt bedömer specialläraren, ämnesläraren,
grupphandledaren och/eller studiehandledaren tillsammans vilken effekt stödåtgärderna har haft
och dokumenterar det i planen för stöd för lärande.

Stödet för lärande stärker studerandenas välbefinnande. I samband med att undervisningen
och lärmiljöerna planeras beaktas de studerandes olika färdigheter och behov. En mångsidig
pedagogik i ämnesundervisningen inspirerar till att studera och nå framgång och möjliggör
också individuella lärstigar. Studiestrategier och förmågan att lära sig lära stärks som en del av
ämnesundervisningen.

I Helsingfors stads gymnasier har de studerande möjlighet att inverka på valet av
undervisningsmetoder och sätten att lära sig på.

4.3. Studerandevård
I grunderna för gymnasiets läroplan används begreppet studerandevård i enlighet med
gymnasielagen (714/2018) i stället för begreppet elevhälsa som används i lagen om elev- och
studerandevård (1287/2013).

Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och
välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande och en sund och trygg studiemiljö.
Studerandevården ska bestå av både gemensam och individuell studerandevård. (Lagen om elev-
och studerandevård 1287/2013, 2 och 3 §.)

Studerandevården i gymnasiet ska omfatta studerandevård i enlighet med den läroplan som
utbildningsanordnaren godkänt samt studerandevårdstjänster bestående av psykolog- och
kuratorstjänster och studerandehälsovårdstjänster. Den kommun där läroanstalten är belägen
ansvarar i första hand för att tillhandahålla studerandevårdstjänsterna. En privat eller statlig
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utbildningsanordnare kan besluta om att erbjuda dessa tjänster helt eller delvis i egen regi och på
egen bekostnad. Den studerande har rätt att avgiftsfritt få sådan studerandevård som förutsätts för
att hen ska kunna delta i utbildningen, med undantag av sjukvårdstjänster för studerande som fyllt
18 år. Den studerande samt vårdnadshavarna ska informeras om den studerandevård som den
studerande har tillgång till och den studerande ska hänvisas att söka de studerandevårdstjänster
som hen behöver. (Lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, 3, 9 [ändrad genom lag
1409/2014] och 11 §.)

Studerandevården ska genomföras som sektorsövergripande samarbete med
undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet så att den bildar en fungerande och
sammanhängande helhet. Studerandevården ska genomföras i samarbete med de studerande
och deras vårdnadshavare och vid behov med andra samarbetsparter. Alla studerande ska
ges möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av studerandevården. Studerandevården
är en uppgift som hör till alla som arbetar vid läroanstalten och alla som ansvarar för
studerandevårdstjänsterna. Läroanstaltens personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet
i studiegemenskapen. (Lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, 3, 4 och 9 §;
gymnasielagen 714/2018, 33 §)

Lokal precisering

Helsingfors stads gymnasier följer studerandevårdens målsättningar i de nationella grunderna.
Studerandevården verkställs såväl för gemenskapen som individuellt (bild 1).
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Bild 1. Gemensam och individuell studerandevård

Studerandevården samt främjande och stödjande av studieförmågan (bild 2) är uppgifter
som hör till alla som arbetar vid läroanstalten och alla som ansvarar för tjänsterna inom
studerandevården. Studerandevården är en del av gymnasiegemenskapens verksamhetskultur,
och genom den förstärks Helsingfors stads gymnasiers värderingar: delaktighet och aktivitet,
jämlikhet och jämställdhet, välbefinnande, hållbar livsstil samt kunskap och etiska principer. Mera
om Helsingfors stads gymnasiers värderingar i kapitel 2.2. Värdegrunden.
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Bild 2. Studieförmåga

4.3.1. Centrala principer för studerandevården
I föreliggande grunder för gymnasiets läroplan fastställs de centrala principerna för
studerandevården och målen för den studerandevård som hör till undervisningsväsendet.
Grunderna innehåller också anvisningar om läroplanen och läroanstaltens studerandevårdsplan
(gymnasielagen 714/2018, 32 §; lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, 13 § [ändrad
genom lag 1501/2016]).

Gemensam studerandevård

Studerandevården ska i första hand vara förebyggande, gemensam studerandevård.
Studerandevården ska utgöra en del av gymnasiets verksamhetskultur som främjar de
studerandes delaktighet, lärande, välbefinnande, hälsa och sociala ansvarstagande. I
studerandevården ingår också att främja och följa upp välbefinnandet i studiegemenskapen
och värna om en sund, trygg och tillgänglig studiemiljö. (Lagen om elev- och studerandevård
1287/2013, 3 och 4 §.)

Utgångspunkten för planeringen och utvecklingen av den gemensamma studerandevården är den
studerandes delaktighet, positiv kommunikation och att stödja den unga vuxna att bli självständig.
Alla studerande ska ha möjlighet att vara med och utveckla den gemensamma studerandevården H
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och uttrycka sin åsikt i frågor som gäller de studerande och hela studiegemenskapen
(gymnasielagen 714/2018, 33 §; lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, 18 §).

Vårdnadshavarnas möjlighet att delta i samarbetet ska främjas. Vårdnadshavarna ska
uppmuntras att vara med och utveckla den gemensamma studerandevården samt stärka
samarbetet och välbefinnandet vid gymnasiet.

Man ska även samarbeta med kommunala myndigheter och aktörer som främjar de ungas
välbefinnande, hälsa och trygghet.

Den studerande har i enlighet med gymnasielagen (714/2018, 40 §) rätt till en trygg studiemiljö.
En trygg studiemiljö omfattar fysisk, psykisk och social trygghet. Undervisningen ska ordnas så att
den studerandes och personalens säkerhet garanteras i alla situationer. Det är också viktigt att de
studerande deltar i främjandet av tryggheten i studiegemenskapen för att stödja välbefinnandet
och ändamålsenliga tillvägagångssätt i situationer där säkerheten är hotad. Främjandet av
trygghet och välbefinnande ska ingå i gymnasiets verksamhetskultur och beaktas i all verksamhet
i gymnasiet.

Individuell studerandevård

Med individuell studerandevård avses studerandevårdstjänster som tillhandahålls en enskild
studerande, nämligen studerandehälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster inom
studerandevården samt yrkesövergripande individuell studerandevård som gäller en enskild
studerande och genomförs av en yrkesövergripande expertgrupp. (Lagen om elev- och
studerandevård 1287/2013, 5 §.)

Syftet med den individuella studerandevården är att främja den studerandes välbefinnande,
hälsa och studieförmåga och att identifiera individuella behov i anslutning till dem eller till den
studerandes livssituation. Målet är också att i ett tidigt skede förebygga problem och tillhandahålla
det stöd som behövs.

Individuell studerandevård ska genomföras i samarbete med den studerande och med dennas
samtycke. I fråga om åtgärder och avgöranden som gäller den studerande själv ska den
studerandes egna önskemål och åsikter beaktas.

Utgångspunkten är förtroendefull kommunikation som präglas av respekt för den studerande och
hens åsikter samt den studerandes självständiga ställning i frågor som gäller studerandevården.
Den studerande och vårdnadshavarna ska informeras om den enskilda studerandes rättigheter
i studerandevården och om vad lagen föreskriver om förfaringssätten och behandlingen av
uppgifter i ärendet. (Lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, 11 och 18 §.)

Studerandevårdsgrupper i yrkesövergripande arbete

Verksamheten i de yrkesövergripande studerandevårdsgrupperna är en del av studerandevården.
Studerandevårdsgrupperna utgörs av 1) en styrgrupp för studerandevården, 2) en
studerandevårdsgrupp för läroanstalten och 3) en yrkesövergripande expertgrupp som tillsätts
från fall till fall. (Lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, 14 § [ändrad genom lag
1501/2016].)

Utbildningsanordnaren tillsätter styrgruppen för studerandevården och studerandevårdsgruppen
för läroanstalten. Ärenden som gäller en enskild studerande behandlas i en expertgrupp som
tillsätts från fall till fall. Alla studerandevårdsgrupper ska vara yrkesövergripande, vilket innebär
att en grupp ska bestå av företrädare för undervisningspersonalen, studerandehälsovården samt
psykolog- och kuratorstjänsterna. Alla tre grupper har sina egna uppgifter och utgående från dem
bestäms sammansättningen.

Styrgruppen för studerandevården ansvarar för den allmänna planeringen, utvecklingen,
styrningen och utvärderingen av utbildningsanordnarens studerandevård. Styrgruppens
uppgifter kan också skötas av någon annan för ändamålet lämplig grupp. Två eller flera
utbildningsanordnare kan också ha en gemensam styrgrupp. Samma grupp kan även vara
gemensam för flera utbildningsformer.
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Läroanstaltens studerandevårdsgrupp ska ansvara för planeringen, utvecklingen, genomförandet
och utvärderingen av studerandevården vid läroanstalten. Gruppen leds av en person som
utses av utbildningsanordnaren. Utbildningsanordnaren ska tillsammans med de sektorer som
producerar studerandevårdstjänster bestämma om gruppens sammansättning och förfaringssätt
i anslutning till uppgifterna.

Studerandevårdsgruppen kan vid behov höra experter. Gruppens centrala uppgift är att
främja hälsan, välbefinnandet och tryggheten vid gymnasiet samt att genomföra och utveckla
övrig gemensam studerandevård. Förutnämnda uppgifter kan i stället för läroanstaltens
studerandevårdsgrupp även skötas av någon annan för uppgiften lämplig yrkesövergripande
grupp som utbildningsanordnaren utser för läroanstalten (lagen om elev- och studerandevård
1287/2013, 14 § [ändrad genom lag 1501/2016]).

För att utreda behovet av stöd och ordna studerandevårdstjänster för en enskild studerande
eller en viss grupp av studerande sammankallas en yrkesövergripande expertgrupp. Gruppen
sammankallas av den person i under visningspersonalen eller studerandevården som ärendet på
grund av personens arbetsuppgifter hör till. Expertgruppens sammansättning avgörs från fall till fall
och beror på ärendet som behandlas och vilken kompetens det förutsätter. Experter får utnämnas
till medlemmar i gruppen endast med samtycke av den studerande eller, om hen undantagsvis
inte har förutsättningar att bedöma vad samtycket innebär, med samtycke av vårdnadshavaren.
Expertgruppen ska utse en ansvarsperson inom gruppen. Med specifikt skriftligt samtycke av
den studerande får också andra samarbetsparter inom studerandevården eller den studerandes
närstående delta i behandlingen av ett ärende som gäller den studerande (lagen om elev- och
studerandevård 1287/2013, 19 §).

Lokal precisering

Gemensam studerandevård

Hela gymnasiegemenskapen, dvs. de studerande, vårdnadshavarna, lärarna, rektorerna och
annan personal, sörjer för att man har en gemensam studerandevård som är framför allt
förebyggande. Studerandevården utgör en del av gymnasiets verksamhetskultur där vi främjar
de studerandes delaktighet, lärande, välbefinnande, hälsa och sociala ansvarstagande (bild 3). I
studerandevården ingår också att främja och följa upp välbefinnandet i studiegemenskapen och
att värna om en sund, trygg och tillgänglig studiemiljö. Frågor som anknyter till välbefinnande
behandlas regelbundet på gymnasiets personal- och lärarmöten.
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Bild 3. Gemensam studerandevård

Då det finns möjlighet till kontinuerliga möten, främjas bildningen av grupper och social inkludering.
Det är grupphandledarens uppgift att motivera, uppmuntra och följa upp den studerandes
välbefinnande och hur den studerandes studier framskrider. Grupphandledaren följer upp hur den
studerandes studier framskrider efter varje period och den studerandes frånvaro på veckobasis.
Vid frånvaron kontaktar hen den studerande för att klarlägga orsakerna. Om det rör sig om en
minderårig kontaktas också vårdnadshavaren (se skild anvisning Frånvarotrappan). Vid behov
sätter grupphandledaren samman en mångprofessionell expertgrupp för att utreda situationen,
eller hänvisar den studerande till tjänsterna hos studiehandledaren eller studerandevården.

Vårdnadshavare uppmuntras att delta i utvecklingen av den gemensamma studerandevården och
i att stärka välbefinnandet och samarbetet i gymnasiegemenskapen.

Individuell studerandevård

Ämnesläraren och grupphandledaren ansvarar för uppföljningen av hur de studerande mår och
hur deras studier framskrider. Då en lärare eller annan gymnasiepersonal känner oro över en
studerandes situation, ska man omedelbart diskutera med den studerande. Därefter är det möjligt
att konsultera t.ex. kuratorn, psykologen eller hälsovårdaren. Anonym konsultation är alltid tillåten
i dylika fall. Det är också möjligt att mångprofessionellt diskutera hur man ska gå till väga i en
given situation. Före konsultationen är det emellertid skäl att diskutera med den studerande. Om
den studerande förbjuder all form av konsultation och situationen är allvarlig, kan man underrätta
den studerande om att man kommer att kontakta studerandevården på grund av den allvarliga
situationen. (Bild 4. Studerandevårdsstigen i en enskild studerandes fall.)
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Bild 4. Studerandevårdsstigen i en enskild studerandes fall

Studerandevårdsgrupper i mångprofessionellt samarbete

1) Fostrans- och utbildningssektorn tillsätter en styrgrupp för studerandevården och bestämmer
sammansättningen av studerandevårdsgruppen vid respektive läroanstalt. Styrgruppen för
studerandevården ansvarar för den allmänna planeringen, utvecklingen, handledningen och
bedömningen av studerandevården inom fostrans- och utbildningssektorn.

2) Läroanstaltens studerandevårdsgrupp har i uppgift att ansvara för planeringen, utvecklingen,
förverkligandet och bedömningen av läroanstaltens studerandevård. Studerandevårdsgrupperna
är mångprofessionella. Gruppen leds av rektorn eller biträdande rektorn. Andra permanenta
medlemmar är specialläraren, studiehandledaren, kuratorn, psykologen, hälsovårdaren,
en företrädare för undervisningspersonalen samt företrädare för de studerande och
vårdnadshavarna.

Gruppen sammanträder minst en gång per månad och kan vid behov höra experter. Gruppen
arbetar planmässigt för att främja sundhet, välbefinnande och trygghet. Den utarbetar varje år en
årsklocka över sin verksamhet (bild 5).

H
an

dl
ed

ni
ng

 o
ch

 s
tö

d 
fö

r d
en

 s
tu

de
ra

nd
e

31



H
an

dl
ed

ni
ng

 o
ch

 s
tö

d 
fö

r d
en

 s
tu

de
ra

nd
e

Bild 5. Årsklocka

3) Den mångprofessionella expertgruppen sätts samman från fall till fall för att stödja den
studerande då experter på olika områden krävs för en tidig utredning och hantering av den
situation som den studerande befinner sig i och som väcker oro. En grupp sätts samman särskilt då
det krävs mångprofessionellt samarbete mellan undervisningspersonalen och studerandevården.

Särskilt ämnesläraren eller grupphandledaren bör vara medlem i den mångprofessionella
expertgruppen, eftersom de i allmänhet är väl förtrogna med den studerandes dagliga
studierelaterade problem. Den som känner oro över den studerande ska sammankalla en grupp.

Expertgruppens sammansättning bestäms från fall till fall och beror på det ärende som ska
behandlas och den kompetens ärendet kräver. Vid behov kan man bjuda in externa experter
till gruppen. Expertgruppen ska utse en ansvarsperson inom gruppen. Med den studerandes
samtycke får också andra samarbetspartner inom studerandevården eller den studerandes
närstående delta i behandlingen av ett ärende som gäller den studerande.

Uppgifter om den mångprofessionella expertgruppens arbete registreras i den elektroniska
studerandevårdsjournalen. Den ansvarsperson som gruppen har valt bland sig för in de
basuppgifter som krävs för att den studerandes situation ska kunna utredas och för att den
studerande ska kunna stödjas. Också andra medlemmar i den mångprofessionella expertgruppen
kan föra in uppgifter som de har fått i sitt eget arbete och som är nödvändiga för arbetet i gruppen
och stödet för den studerande.

Medlemmarna i expertgruppen kan vid behov bytas ut då ärendet framskrider.

32



4.3.2. Uppgörandet av planer inom studerandevården
På lokal nivå styrs planeringen och genomförandet av studerandevården av tre olika planer.
Planerna är 1) en välfärdsplan för barn och unga, där uppgifter om studerandevården ingår, 2)
en beskrivning av studerandevården i den lokala läroplanen, och 3) en studerandevårdsplan för
läroanstalten. (Lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, 12 och 13 § [ändrad genom lag
1501/2016]; barnskyddslagen 417/ 2007, 12 § [ändrad genom lag 1292/2013]; gymnasielagen
714/2018, 32 §; hälso- och sjukvårdslagen 1326/2013, 17 §.)

Välfärdsplanen för barn och unga är en plan som en eller flera kommuner gemensamt utarbetar
för att främja barns och ungas välbefinnande och för att ordna och utveckla barnskyddet.
Planen ska godkännas i varje kommuns kommunfullmäktige och ses över minst vart fjärde år.
(Barnskyddslagen 417/2007, 12 § [ändrad genom lag 1292/2013].)

Välfärdsplanen för barn och unga och övriga riktlinjer som gäller barns och ungas välbefinnande,
hälsa och trygghet i kommunen ska tas i beaktande då man gör upp avsnittet om studerandevård
i den lokala läroplanen och läroanstalternas studerandevårdsplaner.

Beskrivning av studerandevården i läroplanen

Den lokala läroplanen ska konkret beskriva genomförandet av det som fastställs i grunderna för
gymnasiets läroplan och sambandet mellan läroplanen och välfärdsplanen för barn och unga samt
innehålla riktlinjer för utarbetandet av de läroanstaltsspecifika studerandevårdsplanerna.

Den lokala läroplanen ska till den del den berör studerandevården göras upp i samarbete med de
myndigheter som sköter uppgifter inom den kommunala social- och hälsovården (gymnasielagen
714/2018, 32 §; hälso- och sjukvårdslagen 1326/2013, 17 §). Vid behov ska man även samarbeta
med andra myndigheter och samarbetsparter (gymnasielagen 714/2018, 32 §).

Det är ändamålsenligt att beskriva en del av innehållet i studerandevårdsplanen på samma sätt i
utbildningsanordnarens alla läroanstalter och sedan precisera och komplettera innehållet för varje
läroanstalt. Det bidrar till likvärdig kvalitet och jämlik tillgång till studerandevårdstjänster som lagen
om elev- och studerandevård (1287/2013) förutsätter.

Uppgörandet av en studerandevårdsplan för läroanstalten

Utbildningsanordnaren ansvarar för att det för varje läroanstalt utarbetas en plan för hur
studerandevården ska genomföras, utvärderas och utvecklas. Studerandevårdsplanen kan
också vara gemensam för två eller flera läroanstalter. Planen ska utarbetas i samarbete med
läroanstaltens personal, studerandevårdspersonalen, de studerande och deras vårdnadshavare.
(Lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, 13 § [ändrad genom lag 1501/2016].). Vid behov
utarbetas planen även i samarbete med andra myndigheter och samarbetsparter.

Läroanstaltens studerandevårdsplan ska beskriva följande:

1. Det totala behovet av studerandevård och tillgängliga studerandevårdstjänster

För att garantera att tjänsterna fördelas jämlikt och att verksamheten inriktas på ett ändamålsenligt
sätt uppges i studerandevårdsplanen en uppskattning av det totala behovet av studerandevård
och tillgängliga studerandevårdstjänster. Det totala behovet av studerandevård och omfattningen
av de tillgängliga studerandevårdstjänsterna anges enligt rådande behov och omfattning då
planen bereds. Ifall behovet förändras, kan uppskattningen justeras.

Uppskattningen ska ta hänsyn till behov som berör de studerandes hälsa och välbefinnande samt
studiegemenskapen och studiemiljön. Utredningar och uppgifter i anknytning till ovanstående
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behov, uppgifter från studerandevården och information av vårdnadshavarna och i synnerhet av
de studerande ska mångsidigt utnyttjas i uppskattningen.

Studerandevårdsplanen ska innehålla en uppskattning av de studerandevårdstjänster som är
tillgängliga vid läroanstalten, det vill säga studerandehälsovårdstjänster samt psykolog- och
kuratorstjänster.

Dessutom ska planen beskriva

• hur studerandevårdstjänsterna ordnas och vilken arbets- och ansvarsfördelning de
förutsätter, det samarbete som behövs för att tillhandahålla tjänsterna samt hur man
informerar om och hänvisar till tjänsterna

• hur studerandevårdstjänsterna fördelas mellan individuell studerandevård, gemensam
studerandevård och uppgifter i anslutning till samarbete samt utveckling och uppföljning av
studerandevården.

2. Den gemensamma studerandevården och därtill hörande förfaringssätt

I studerandevårdsplanen för den enskilda läroanstalten ska beskrivas hur den gemensamma
studerandevården ordnas för att följa upp och främja den studerandes och studiegemenskapens
hälsa, välbefinnande och lärande.

Planen ska beskriva följande:

• åtgärder som främjar gemenskapen vid läroanstalten
• åtgärder som främjar hälsa, välbefinnande och trygghet i studiegemenskapen och

studiemiljön
• samarbete och åtgärder som stärker de studerandes delaktighet
• samarbete och åtgärder som stärker vårdnadshavarnas medverkan och delaktighet
• förfaringssätt och praxis i läroanstaltens studerandevårdsgrupp eller en annan för uppgiften

lämplig yrkesövergripande grupp
• hur man informerar om studerandevården
• samarbetet med ungdomsarbetet, barnskyddet, polisen och övriga parter som behövs för

att utveckla studerandevården
• samarbetet i anslutning till hälsorådgivning och undervisning i hälsokunskap
• uppföljning av närvaro och förebyggande av frånvaro samt hur man tar itu med frånvaro
• åtgärder som bidrar till en hinderfri och tillgänglig studiemiljö
• hur olyckor förebyggs, hur förstahjälpen är ordnad och hur de studerande hänvisas till vård

vid läroanstalten
• hur man förebygger och ingriper i användning av tobaksvaror, alkohol och andra rusmedel
• samarbetet och tillvägagångssätten i samband med undersökningar av skolmiljön och

välbefinnandet vid läroanstalten
• plan för att skydda de studerande mot våld, mobbning och trakasserier
• verksamhet vid akuta kriser samt hotfulla eller farliga situationer.

Nedan definieras innehållet i de två sistnämnda planerna närmare:

a) Plan för att skydda de studerande mot våld, mobbning och trakasserier

En plan ska utarbetas för att skydda de studerande mot våld, mobbning och trakasserier (lagen
om elev- och studerandevård 1287/2013, 13 § [ändrad genom lag 1501/2016]). Planen ska ta
hänsyn till både de studerandes inbördes samspel och samspelet mellan de studerande och de
vuxna på läroanstalten.

Planen ska beskriva följande:

• hur man förebygger och ingriper vid mobbning, våld och trakasserier
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• hur ovannämnda frågor beaktas på skol-, grupp- och individnivå
• hur individuellt stöd, behövlig vård, övriga åtgärder och uppföljning ordnas, både för

förövaren och för den som utsatts
• samarbetet med vårdnadshavarna
• samarbetet med de myndigheter som behövs
• hur personalen, de studerande, vårdnadshavarna och samarbetsparterna ska göras

förtrogna med och informeras om planen
• hur planen uppdateras, följs upp och utvärderas.

b) Verksamhet vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer

I studerandevårdsplanen ska verksamheten vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer
beskrivas. Planen ska också beskriva beredskapen för en eventuell hotfull eller farlig situation
under studentexamensprov. En krisplan ska beredas i samarbete med de myndigheter som
behövs och med hänsyn till övriga anvisningar för krissituationer och hotfulla eller farliga
situationer, exempelvis räddningsplanen (räddningslagen 379/2011, 15 §; statsrådets förordning
om räddningsväsendet 407/2011, 1 och 2 §).

Planen ska beskriva följande:

• krisförebyggande och krisförberedande arbete samt hantering av akuta krissituationer
• principerna för ledningen, samarbetet samt arbets- och ansvarsfördelningen i krissituationer

och i krisförebyggande arbete
• principerna för intern och extern information och kommunikation, både inom läroanstalten

och mellan läroanstalten och utbildningsanordnaren
• hur psykosocialt stöd och eftervård ordnas
• hur personalen, de studerande, vårdnadshavarna och samarbetsparterna ska göras

förtrogna med och informeras om planen
• hur beredskapsövning genomförs
• hur planen utvärderas och uppdateras.

3. Ordnandet av den individuella studerandevården

Studerandevårdsplanen ska beskriva hur den individuella studerandevården genomförs och vilket
samarbete som bedrivs för att främja och följa upp den studerandes hälsa, välbefinnande och
lärande och ordna de individuella stödåtgärder som behövs.

Planen ska beskriva följande:

• hur studerandehälsovårdstjänster och kurators- och psykologtjänster ordnas samt arbets-
och ansvarsfördelningen och samarbetet som behövs för att ordna tjänsterna

• hur man kommer överens om förfaringssätt och praxis i den yrkesövergripande
expertgruppen samt principerna för att ordna individuella stödåtgärder

• samarbetet i anslutning till studiehandledning och planering av fortsatta studier
• hur studerandevårdsjournaler utarbetas och förvaras
• vilket samarbete vård, specialdiet eller medicinering som en sjukdom kräver förutsätter

inom läroanstalten
• hur sjukvårdstjänster inom studerandehälsovården ordnas och hur de studerande hänvisas

till dem
• vilket samarbete som behövs med utomstående tjänsteleverantörer och samarbetspartner

(till exempel specialsjukvården, socialväsendet, polisen, ungdomsarbetet).

4. Samarbetet med de studerande och deras vårdnadshavare

Studerandevården ska genomföras i samarbete med de studerande och deras vårdnadshavare.
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Planen ska beskriva följande:

• den studerandes och vårdnadshavarens delaktighet och samarbete vid planeringen,
utvecklingen och utvärderingen av studerandevården

• hur den studerande och vårdnadshavaren informeras om vad lagen föreskriver om
förfaringssätten och behandlingen av uppgifter i ärenden som gäller en enskild studerande

• den studerandes självständiga ställning som klient inom studerandevården, hur samtycke
begärs av den studerande och vid behov av dennes vårdnadshavare inom individuell
studerandevård

• hur den studerandes önskemål beaktas i fråga om åtgärder och avgöranden som gäller
hen själv och samarbetet med vårdnadshavarna

• hur den studerandes utvecklingsnivå och bästa bedöms av en yrkesutbildad person inom
social- eller hälsovård som hör till studerandevårdspersonalen

• hur ärenden som gäller en enskild studerande behandlas i den yrkesövergripande
expertgruppen.

5. Genomförande och uppföljning av studerandevårdsplanen

Utbildningsanordnaren ansvarar i samarbete med undervisningsväsendet och social- och
hälsovårdsväsendet i den kommun där läroanstalten är belägen för att egenkontroll av
studerandevården genomförs (lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, 26 §).

I studerandevårdsplanen ska beskrivas med vilka åtgärder studerandevården genomförs och följs
upp (egenkontroll).

Planen ska beskriva följande:

• vad som följs upp
• med vilka metoder informationen samlas in, hur ofta uppföljningen sker och vem som

ansvarar för uppföljningen
• hur informationen behandlas och utnyttjas för att utveckla studerandevården
• hur de studerande, vårdnadshavarna och samarbetsparterna informeras om de mest

centrala resultaten.

Lokal precisering

I Helsingfors stads gymnasier styrs planeringen och genomförandet av studerandevården av tre
olika planer, som är:

1) Helsingfors plan för välbefinnande

2) en beskrivning av studerandevården i läroplanen

3) den gymnasiespecifika studerandevårdsplanen.

Helsingfors plan för välbefinnande för barn och unga och övriga riktlinjer som gäller barns och
ungas välbefinnande, hälsa och trygghet i kommunen ska tas i beaktande då man gör upp avsnittet
om studerandevård i läroplanen och gymnasiernas studerandevårdsplaner.

Uppgörandet av den gymnasiespecifika studerandevårdsplanen

Varje gymnasium utarbetar en plan för hur studerandevården ska genomföras, utvärderas och
utvecklas. I planen beskrivs följande saker :

1. Det totala behovet av studerandevård och tillgängliga studerandevårdstjänster

I Helsingfors ansvarar fostrans- och utbildningssektorn för att allokera resurser åt
studerandevårdens kurator- och psykologtjänster, medan social- och hälsovårdssektorn ansvarar
för studerandehälsovårdens resurser.

36



Vi informerar studerandena och vårdnadshavarna om studerandevårdens tjänster bland annat vid
föräldrakvällar, i de gruppbaserade samtalen om välbefinnande för första årets studerande, när
de anställda presenterar sig i olika grupper, och på studerandevårdens webbplats.

2. Den gemensamma studerandevården och därtill hörande förfaringssätt

I studerandevårdsplanen för den enskilda läroanstalten ska beskrivas hur den gemensamma
studerandevården ordnas för att följa upp och främja den studerandes och studiegemenskapens
hälsa, välbefinnande och lärande. Varje gymnasium kan i sin plan lyfta fram något visst fenomen
som har att göra med gymnasiets egna studerande och deras välmående. Dylika fenomen
framkommer till exempel ur resultaten i skolhälsoenkäten.

Vid Helsingfors stads gymnasier finns en gemensam instruktion för gymnasier om att säkra
förutsättningarna för studier. Den innehåller en del av följande planer:

• förebyggande och tidigt stöd
• förebyggande av och ingripande i mobbning och trakasserier
• förebyggande av rusmedelsproblem och ingripande i dem
• disciplinära frågor.

3. Ordnandet av den individuella studerandevården

Individuella studerandevårdstjänster erbjuds av kuratorer, psykologer, hälsovårdare och
skolläkare.

Kuratorn utreder tillsammans med den studerande hens livssituation och söker gemensamt
positiva lösningar. Därigenom stärks den ungas välbefinnande. Kuratorn fäster uppmärksamhet
vid hur de studerandes vardag förlöper samt vid deras funktionsförmåga och relationer. Hen
kartlägger den studerandes skolgång, studier och lärmiljö, den studerandes hälsotillstånd och
ork, situationen i familjen och hemmet, hobbyn och fritidssysselsättningar. I arbetsuppgifterna
ingår också konsultation, främjande av välbefinnandet i skolgemenskapen och samarbete med
undervisningspersonalen, hemmet och olika andra nätverk.

Psykologen har i uppgift att främja den psykiska hälsan, välbefinnandet, inlärningen och studierna
samt att förebygga problem. Psykologen reder ut och bedömer frågor som anknyter till den
ungas utveckling, inlärning och studier. Det kan röra sig bland annat om en psykologisk
bedömning av den studerande och insättning av åtgärder, individuellt stöd och handledning vid
problem med utvecklingen av känslolivet, social interaktion eller inlärning. I uppgiftsbeskrivningen
ingår också konsultation, främjande av välbefinnandet i skolgemenskapen och samarbete med
undervisningspersonalen, hemmet och olika andra nätverk.

Till hälsovårdarens uppgifter hör att följa upp de studerandes uppväxt och utveckling samt
att följa upp och främja studieförmågan. Dessutom ingår hälsorådgivning, preventiv- och
sexualrådgivning, främjande av konditionen och den psykiska hälsan samt förebyggande av
rusmedelsmissbruk.

Gymnasiestuderande har två regelbundna hälsokontroller, en hos hälsovårdaren och en hos
läkaren.

Skolläkaren samarbetar med hälsovårdaren. När det gäller sjukvårdstjänster, prioriteras psykiska
problem och problem som påverkar studieförmågan. Vid behov hänvisas den studerande till en
hälsovårdscentral. Därtill sker hälsoundersökningen inför ett uppbåd vid läroanstalterna.

Den studerandes vårdnadshavare och, beroende på den studerandes utvecklingsnivå, den
studerande själv ansvarar för läkemedelsbehandlingen under skoldagen. Ett eventuellt annat
förfarande kommer man överens om från fall till fall med vårdnadshavaren, den läkare som
ansvarar för vården, skolhälsovården och en företrädare för gymnasiet.

En företrädare för undervisningspersonalen kan inte förpliktas att delta i en studerandes
läkemedelsbehandling. En anställd kan delta om hen själv samtycker, introduceras i uppgiften,
ges fortbildning och har läkarens tillstånd. Studerandehälsovårdaren kan – när det har
överenskommits – sörja för att den studerande får sitt läkemedel endast då hen finns på plats i
läroanstalten. Det är inte tillåtet att förvara läkemedel i studerandehälsovårdens lokaler. H
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I gymnasiets plan för studerandevården beskrivs också nödvändigt samarbete med aktörer
och samarbetspartner som inte hör till läroanstalten, såsom till exempel den specialiserade
sjukvården, socialförvaltningen, polisen och ungdomsväsendet.

4.4. Plan för användningen av disciplinära
åtgärderoch förfaringssätt

Den studerande har i enlighet med 40 § 1 mom. i gymnasielagen (714/2018) rätt till en
trygg studiemiljö. Utbildningsanordnaren ska skydda den studerande från mobbning, våld och
trakasserier. Enligt 30 § 2 mom. i gymnasielagen ska den studerande låta bli att mobba
andra och undvika aktiviteter som kan äventyra säkerheten eller hälsan för andra studerande,
gymnasiegemenskapen eller studiemiljön. Samarbete och olika pedagogiska lösningar i
gymnasiet skapar förutsättningar för en bra arbetsro. Anordnaren av gymnasieutbildningen har
även rätt att använda sådana disciplinära åtgärder som nämns i gymnasielagen.

Enligt 40 § 3 mom. i gymnasielagen ska utbildningsanordnaren i samband med den lokala
läroplanen utarbeta en plan och anvisningar om användningen av disciplinära åtgärder och
tillhörande förfaringssätt. Utbildningsstyrelsen ger i grunderna för gymnasiets läroplan anvisningar
om hur planen ska utarbetas. Syftet med planen är att se till att förfaringssätten är lagenliga
och enhetliga och att de studerande behandlas jämlikt. Planen bidrar också till att gymnasiets
ordningsregler följs.

Vid utarbetandet av planen är det viktigt att notera att man i samband med disciplinära åtgärder
och då man tryggar arbetsron, endast bör använda lagenliga disciplinära åtgärder. Dessa åtgärder
ska iaktta de allmänna rättsskyddsprinciperna inom förvaltningen. Användningen av disciplinära
åtgärder ska grunda sig på sakliga, allmänt godtagbara och objektiva skäl. Konsekvenserna av
likartade gärningar ska vara de samma, oberoende av gärningsman, dock så att upprepade
gärningar kan anses som en försvårande omständighet. De disciplinära konsekvenserna ska stå
i proportion till gärningen och får inte används på ett osakligt sätt, till exempel för att hämnas eller
i kränkande syfte.

Utbildningsanordnaren ska utarbeta planen för användning av disciplinära åtgärder och
förfaringssätt i samarbete med gymnasiets personal och de studerande. Innan planen godkänns
eller uppdateras ska utbildningsanordnaren höra studerandekåren och läroanstaltens personal
samt erbjuda alla studerande i gymnasiet möjlighet att framföra sin åsikt om den. Samarbete
med vårdnadshavarna, social- och hälsovården samt andra myndigheter som behövs stödjer
utarbetandet och genomförandet av planen.

Planen för användning av disciplinära åtgärder och därtill hörande förfaringssätt ska innehålla
följande helheter:

• förfaringssätt som används vid förseelser och störande beteende, ansvars- och
arbetsfördelning samt metoder för samarbete och dokumentation

• hur man vid användningen av disciplinära åtgärder ser till att förvaltningens allmänna
rättsskyddsprinciper iakttas

• hur man ser till att personalen har den kompetens som behövs för att utöva disciplinära
befogenheter

• hur olika parter informeras om planen, ordningsreglerna och de lagstadgade disciplinära
åtgärderna

• samarbetet med olika myndigheter och vårdnadshavarna
• med vilka metoder man följer upp planen och utvärderar genomförandet och effekten av

åtgärderna.

Planen kan ingå i den lokala läroplanen eller utgöra en separat plan.
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Lokal precisering

I Helsingfors stads gymnasier följer vi den finska anvisningen Menettelytapaohje oppilaiden
ja opiskelijoiden kurinpitorangaistuksista, ojentamiskeinoista ja turvaamistoimenpiteistä
(19.1.2018).

De studerandes lagstadgade skyldigheter preciseras i ordningsreglerna som gymnasiernas
studerande och personalen utarbetar tillsammans. Gymnasiets direktion godkänner
ordningsreglerna.

I anvisningen Handlingsplan för att säkerställa förutsättningarna för studier i gymnasiet
(16.1.2019) beskrivs det hur man ska gå till väga i händelse av problem med rusmedel, våld,
mobbning och trakasserier.

Under läsåret ska gymnasiets personal och studerande sättas in i

• anvisningar för säkerställande av förutsättningarna för studier,

• kris- och säkerhetsplanerna och

• gymnasiets ordningsregler.

4.5. Särskilda frågor angående språk och kultur
All undervisning ska följa de gemensamma målen och principerna som beskrivs i grunderna för
gymnasiets läroplan. Den studerandes språkliga färdigheter och kulturella bakgrund ska beaktas
i gymnasieundervisningen. Varje studerandes språkliga och kulturella identiteter ska stödjas
på ett mångsidigt sätt. Den studerande ska handledas att förstå och respektera vars och ens
grundlagsenliga rätt till sitt eget språk och sin egen kultur. Den studerande ska vägledas att bli
medveten om sina språkliga och kulturella rättigheter i olika situationer.

Målet är att vägleda alla studerande att värdesätta den språkliga och kulturella mångfalden
samt att främja två- och flerspråkighet och på så sätt stärka den studerandes språkliga
medvetenhet och metalingvistiska färdigheter. Flerspråkiga undervisningssituationer kan ingå i
gymnasieutbildningen.

I gymnasieutbildningen är läroanstaltens undervisningsspråk antingen svenska eller finska.
Undervisningsspråket kan också vara samiska, romani eller teckenspråk. Dessutom kan en del av
undervisningen enligt 14 § 1 mom. i gymnasielagen (714/2018) meddelas på något annat språk
i de fall då den studerande har ett annat modersmål än de ovan nämnda. I så fall ska man i
läroplanen anteckna i vilka ämnen, i vilken utsträckning och på vilka sätt språket i fråga används
i undervisningen eller i studierna.

Samer och samisktalande

I undervisningen av samiska studerande ska man beakta att samerna är ett ursprungsfolk med
ett eget språk och en egen kultur. Ett särskilt mål för gymnasieundervisningen för samiska
studerande är att ge de unga möjlighet att bli delaktiga i sitt eget språk, sin kultur och sin
gemenskap och att bygga sin egen identitet. Gymnasieundervisningen kan också bidra till att
revitalisera det samiska språket och stödja de studerande att återuppliva sina kunskaper i
samiska. Gymnasieundervisningen ska främja kännedomen om den egna historien, kulturen och
den samiska gemenskapen som sträcker sig över flera länder, stärka medvetenheten om att
samerna är ett av världens ursprungsfolk samt ge de studerande möjligheter att få kunskap om
samiska traditioner.

Undervisningen ska också främja de studerandes möjligheter till högskolestudier i och på samiska
i Finland och i våra grannländer.

De samiska språk som talas i Finland – enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska – kan
i enlighet med 15 § i gymnasielagen (714/2018) undervisas enligt läroplanen i läroämnet
modersmål och litteratur. Samiska kan också undervisas enligt olika långa lärokurser i främmande
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språk eller som undervisning som kompletterar gymnasieutbildningen. Samiska kan undervisas
enligt läroplanen i läroämnet modersmål och litteratur även om gymnasiet inte ger undervisning på
samiska. Studerande som studerar samiska som modersmål ska undervisas i svenska eller finska
antingen enligt en särskild lärokurs avsedd för samisktalande eller enligt lärokursen svenska och
litteratur eller finska och litteratur. Samiska studerande som inte haft möjlighet att lära sig samiska
i sin egen omgivning kan erbjudas undervisning i samiska som främmande språk. Undervisningen
kan också ordnas i samarbete med andra läroanstalter och som distansundervisning.

Samiska kan vara undervisningsspråk i gymnasiet och målet är att studerande som fått
undervisning på samiska i den grundläggande utbildningen också ska få undervisning på samiska
i gymnasiet. Ett särskilt mål för undervisningen på samiska är att stödja de studerande att utveckla
sin tvåspråkighet. Undervisningen ska stödja samernas jämlika möjligheter att studera och komma
till rätta på samiska både i samiskspråkiga och i svensk- eller finskspråkiga sammanhang. I
undervisningen på samiska ska undervisningen och studierna i de olika läroämnena stödja
utvecklingen av kunskaperna i samiska. Undervisningen på samiska ska följa grunderna för
gymnasiets läroplan med hänsyn till den samiska kulturens särdrag. Undervisningen ska fokusera
på kunskap om samernas historia, traditionella samiska näringsgrenar och traditionell kunskap,
naturen i Sameland och de samiska musik-, berättar- och hantverkstraditionerna. Närmiljön,
släktgemenskapen, samiska medier och aktiva kontakter med andra sameområden ska utnyttjas
som resurser i undervisningen. Samiska studerande ska informeras om sina rättigheter i
studentexamen.

Romer

I undervisningen av studerande med romskt ursprung ska de finländska romernas ställning som
en etnisk och kulturell minoritet beaktas. Det särskilda målet för gymnasieundervisningen är att
de unga kan bli delaktiga i sitt eget språk, sin kultur, sin gemenskap och i samhället samt bygga
sin egen identitet. Målet är också att främja romska studerandes övergång till fortsatta studier.

Romani kan i enlighet med 15 § i gymnasielagen (714/2018) undervisas enligt lärokursen
modersmål och litteratur. Romani kan även undervisas inom ramen för undervisning som
kompletterar gymnasieutbildningen. Undervisningen i romani i gymnasiet ska främja de
studerandes möjligheter både att revitalisera språket och att bedriva högskolestudier i romani.
Undervisningen i romani i gymnasiet ska stärka de romska studerandenas identitet och ge dem
möjligheter att använda sitt språk och uttrycka sig så att de kunskaper och färdigheter som de fått i
hemmet, i sin gemenskap och i den grundläggande utbildningen samt deras egen vilja att uttrycka
sin identitet beaktas. Undervisningen ska främja den studerandes kunskap om sin historia och sitt
språk samt kännedomen om romerna i Finland och andra länder. Undervisningen i romani kan
också ordnas i samarbete med andra läroanstalter och som distansundervisning. I studierna kan
närmiljön, den romska gemenskapen och romska medier utnyttjas.

Teckenspråkiga

Det särskilda målet för gymnasieutbildningen för teckenspråkiga är att stärka de studerandes
teckenspråkiga identitet och lära dem att uppskatta sitt språk och sin kultur som jämbördiga med
majoritetsspråket och majoritetskulturen. Studerande som använder teckenspråk kan vara döva,
ha nedsatt hörsel eller vara hörande.

I undervisningen av studerande med teckenspråk som modersmål ska gymnasiets allmänna
mål för fostran och lärande följas så att de anpassas till den teckenspråkiga kulturen och
kommunikationen. Undervisningsspråket kan vara finlandssvenskt eller finskt teckenspråk, varvid
svenska eller finska används vid läsning och skrivning. Teckenspråk eller kommunikationsmetoder
härledda ur

dem kan också användas vid sidan av den svenska eller finska undervisningen. De studerande
ska handledas att använda tolk- och samhällstjänster för teckenspråkiga. Ett annat mål är att de
studerande ska bli medvetna om den ljudmiljö som skiljer sig från teckenspråkets värld samt lära
sig de hörandes kultur och tillvägagångssätt så att de kan fungera smidigt i två eller flera kulturer.
Teckenspråk kan undervisas som en lärokurs inom ramen för läroämnet modersmål och litteratur
även om gymnasiet inte ger undervisning på teckenspråk.
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Studerande som studerar teckenspråk som modersmål ska undervisas i svenska eller finska
antingen enligt en särskild lärokurs avsedd för teckenspråkiga eller enligt lärokursen svenska och
litteratur eller finska och litteratur.

Eftersom både det finlandssvenska teckenspråket och det finska teckenspråket är minoritetsspråk
ska man i undervisningen fästa särskild vikt vid att skapa en så stimulerande teckenspråkig
studiemiljö som möjligt. Teckenspråket har inte något allmänt skriftsystem, vilket ökar betydelsen
av den personliga språkliga kommunikationen. I undervisningen ska man utnyttja de möjligheter
som informations- och kommunikationstekniken ger för att kommunicera och skaffa information
på teckenspråk. Undervisningen kan också ordnas i samarbete med andra läroanstalter och som
distansundervisning.

Teckenspråkiga studerande ska informeras om sina rättigheter i studentexamen.

Flerspråkiga studerande

I undervisningen av flerspråkiga studerande ska de gemensamma målen och principerna som
beskrivs i grunderna för gymnasiets läroplan och i den lokala läroplanen följas med hänsyn
till den studerandes bakgrund och utgångsläge, såsom deras kunskaper i svenska/finska,
deras modersmål, deras kännedom om den finländska gymnasieutbildningen och finländsk
studiekultur samt deras tidigare skolgång. Undervisningen och studierna i gymnasiet ska stödja
de studerandes kunskaper i undervisningsspråket, deras flerspråkiga identitet, uppskattning för
den egna språkliga och kulturella bakgrunden samt deras utveckling till aktiva och balanserade
medlemmar i ett kulturellt mångskiftande samhälle.

En studerande, vars modersmål inte är svenska, finska eller samiska, kan undervisas i
läroämnet modersmål och litteratur enligt lärokursen svenska/ finska som andraspråk och
litteratur. Lärokursen svenska/finska som andraspråk och litteratur är ändamålsenlig, om den
studerande har bristfälliga grundläggande kunskaper i svenska eller finska inom något delområde
av språkkunskapen och den studerandes kunskaper i svenska eller finska därmed inte ger
tillräckliga förutsättningar för studier i lärokursen svenska/finska och litteratur. Den studerandes
eget modersmål kan undervisas som undervisning som kompletterar gymnasieutbildningen. Det
egna modersmålet kan också enligt 15 § i gymnasielagen (714/2018) undervisas enligt lärokursen
modersmål och litteratur. Utbildningsanordnaren beslutar hur undervisningen i svenska eller finska
som andraspråk och litteratur, undervisningen på det egna språket och undervisningen i det egna
modersmålet ordnas, och när det är ändamålsenligt att ordna undervisningen i samarbete mellan
flera läroanstalter.

Studerande med ett övrigt språk som modersmål ska informeras om sina studiemöjligheter och
olika stödåtgärder i gymnasiet samt om sina rättigheter i studentexamen.

Ifall den studerande har genomfört studieavsnitt inom utbildning som förbereder invandrare och
personer med ett annat språk som modersmål för gymnasieutbildning, kan de räknas till godo i
gymnasiestudierna.

Lokal precisering

I Helsingfors stads gymnasier framhävs de studerandes flerspråkighet och kulturella mångfald.
Lärarna har kompetens att bemöta studerande med olika språkbakgrund. Språkmedvetenheten
betonas i all undervisning, vilket gynnar alla studerande. Lärarna och den övriga personalen
använder sin sakkunskap och arbetar tillsammans för att skapa en god språkmedveten praxis.
Kulturell mångfald och språklig medvetenhet behandlas även i kapitel 3.4 Verksamhetskultur.

Flerspråkiga gymnasiestuderande handleds under gymnasietiden, särskilt när de väljer
studieavsnitt i modersmål och litteratur. Studerande vars modersmål inte är svenska undervisas
i mån av möjlighet i egna undervisningsgrupper i läroämnet modersmål och litteratur enligt
lärokursen i svenska som andraspråk och litteratur.

Lärarna och den övriga personalen uppmuntrar de studerande att använda olika språk
och att studera sitt modersmål som ett komplement till gymnasieutbildningen för att stödja
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studieframgången. Undervisningen i det egna modersmålet kan organiseras som ett samarbete
mellan flera gymnasier.
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5. Bedömningen av den studerandes
lärande och kunnande

5.1. Bedömningens syfte och uppdrag i
gymnasieutbildningen

Studerandenas arbete, lärande och kompetensutveckling ska bedömas mångsidigt. Syftet
med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och att utveckla
deras förutsättningar för självbedömning. Den studerande har rätt att få uppgifter om
bedömningsgrunderna och hur de har tillämpats på honom eller henne. Den studerande ska
under gymnasiestudierna ges en möjlighet till självbedömning. (Gymnasielagen (714/2018), 37
§ 1 mom.)

I grunderna för gymnasiets läroplan används begreppen självvärdering och kamratrespons i
stället för de i gymnasielagen (7014/2018, 37 § 1 mom.) använda begreppen självbedömning och
kamratbedömning.

Bedömningen är alltid kopplad till en särskild situation och särskilda mål. Bedömningen i
gymnasiet har två centrala uppdrag:

• Bedömningen ska stödja och handleda lärandet. Det här sker genom respons som ges
under studieavsnittets gång, så kallad formativ bedömning. Responsen ska beskriva den
studerandes framsteg i förhållande till målen som ställts upp. Den formativa bedömningen
är en viktig del av växelverkan mellan den studerande och läraren. Responsen som ges
under studieavsnittet och självvärderingen och kamratresponsen som genomförs med
lärarens stöd under gymnasiestudiernas gång hjälper den studerande att förstå sitt eget
lärande, identifiera sina styrkor, korrigera fel och utveckla sina arbetssätt så att hen kan nå
målen som ställts upp för lärandet.

• Bedömningen ska visa hur väl den studerande uppnått målen som ställts upp för kunnandet
och lärandet. Det här sker genom bedömning av den studerandes kunnande och lärande,
så kallad summativ bedömning. Bedömningen av den studerandes kunnande ska grunda
sig på prestationer som den studerande har visat och av vilka det framgår hur väl och i vilken
mån den studerande har uppnått målen för studieavsnittet. Vitsordet för ett studieavsnitt
fastställs utifrån läroämnets mål och centrala innehåll, utifrån målen som ställts upp för
mångsidig kompetens inom läroämnet samt utifrån de bedömningsgrunder som angetts för
läroämnet.

Såväl den formativa som den summativa bedömningen omfattar bedömning av den studerandes
arbete, som grundar sig på målen som ställts upp för arbetet i läroämnet och hur väl den
studerande har uppnått dem.

Bedömningen ska vara mångsidig och genomföras med ändamålsenliga metoder. Under
studieavsnittet ska den studerande få flera olika möjligheter, tillfällen och sätt att visa vad hen
kan och har lärt sig. Bedömningen ger läraren information som underlättar planeringen av
undervisningen så att den motsvarar de studerandes behov.

Utöver de allmänna bedömningsgrunderna ska målen och bedömningsgrunderna för respektive
studieavsnitt klargöras för och diskuteras med de studerande i början av studieavsnittet och
de studerande ska få stöd för att planera sina studier. Den studerande ska få information om
vad hen förväntas lära sig under studieavsnittet och hur hens framsteg i studierna bedöms.
Bedömningsgrunderna bidrar till att bedömningen blir mer transparent.

Målen och uppdragen för bedömningen konkretiseras i gymnasiets bedömningskultur, som
är en del av läroanstaltens verksamhetskultur. Med gymnasiets bedömningskultur avses de
värderingar, normer och förfaringssätt som tillämpas i det gemensamma bedömningsarbetet.
För att synliggöra och utveckla bedömningskulturen förutsätts att gymnasiet har fastställt
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gemensamma principer och förfaringssätt för bedömningen och att man följer upp hur de
genomförs.

Lokal precisering

I Helsingfors stads gymnasier ser vi på bedömningen som en del av handledningen. Den
stöder studerandenas välbefinnande och utvecklingen till att nå deras egen potential. I början av
studieavsnitten ställer de studerande upp mål för sina studier tillsammans med ämnesläraren,
som handleder dem att aktivt reflektera över hur de ska uppnå målen. Också grupphandledaren
och studiehandledaren handleder de studerande att sätta upp egna mål och att identifiera sitt
kunnande under hela gymnasietiden.

I gymnasiets egen läroplan definieras gymnasiets egen praxis mera specifikt.

5.2. Bedömning av ett studieavsnitt
När ett studieavsnitt enligt läroplanen genomgås ska den studerandes arbete, lärande och
kompetensutveckling bedömas i förhållande till målen för studieavsnittet. Den studerande ska få
respons på hur hans eller hennes lärande har utvecklats. (Gymnasielagen 714/2018, 37 § 2 mom.)

Ett studieavsnitt enligt läroplanen bedöms när det har slutförts. (Gymnasielagen 714/2018, 37 §
3 mom.)

Den studerandes lärande ska bedömas under studieavsnittets gång genom att den studerande
får respons på hur hen uppnår studieavsnittets mål. Respons som stödjer lärandet ska ges i ett
tillräckligt tidigt skede av studieavsnittet så att den studerande har möjlighet att utveckla sina
studier och sitt arbete utgående från responsen.

Efter ett avslutat studieavsnitt ska den studerande ges ett vitsord eller en prestationsanteckning
för sina studier. Om studieavsnittet omfattar flera moduler som hör till samma lärokurs, ska
den studerande ges endast ett vitsord för studieavsnittet. Om det är fråga om ett studieavsnitt
som är gemensamt för flera läroämnen, ska den studerande ges ett vitsord för varje läroämne.
Vitsorden, som visar hur väl målen för studieavsnittet uppnåtts, ska grunda sig på mångsidiga
prestationer som visar på lärande, kunnande och inhämtad kunskap. Föremål för bedömningen är
den studerandes kunskaper, färdigheter och arbete. Den studerandes värderingar, attityder och
personliga egenskaper ska inte bedömas. I den lokala läroplanen ska man närmare fastställa hur
bedömningen genomförs.

Olika behov av stöd för lärandet, såsom utmaningar som orsakas av en sjukdom eller en
funktionsnedsättning, särskilda läs- och skrivsvårigheter, språksvårigheter hos invandrare och
andra faktorer som gör det svårt för den studerande att visa sina kunskaper, ska beaktas i
bedömningen så att den studerande ges möjlighet till specialarrangemang och alternativa sätt att
visa sina kunskaper på.

Lokal precisering

I Helsingfors stads gymnasier främjar vi de studerandes välbefinnande genom att ge dem rättidig
respons som stöder och uppmuntrar till lärande i de olika studieavsnitten. Vi följer tillsammans
upp och utvecklar bedömningspraxisen.

5.2.1. Siffervitsord och prestationsanteckningar
Vid bedömning med siffror används skalan 4–10. Vitsordet 5 anger hjälpliga, 6 försvarliga, 7
nöjaktiga, 8 goda, 9 berömliga samt 10 utmärkta kunskaper och färdigheter. En underkänd
prestation anges med vitsordet 4. Ett studieavsnitt eller läroämne som inte bedöms med siffror
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bedöms som avlagt eller underkänt. (Statsrådets förordning om gymnasieutbildning 810/2018, 17
§.)

Den studerande ska ges ett vitsord för studier som ingår i ett studieavsnitt. Vitsordet för de
obligatoriska studier och nationella valfria studier som ingår i studieavsnitten ges med siffror, med
undantag av studieavsnitten i studiehandledning, som bedöms med en anteckning om avlagt
studieavsnitt (A = avlagd, U = underkänd). Övriga valfria studier kan i enlighet med vad som
fastställs i den lokala läroplanen bedömas antingen med siffror eller med en anteckning om
avlagda studier.

Ett vitsord kan kompletteras och preciseras med ett skriftligt verbalt omdöme eller med muntlig
respons vid ett utvärderingssamtal. I den lokala läroplanen ska man fastställa hur ett icke slutfört
studieavsnitt ska noteras och kompletteras.

Om en studerande inte har slutfört ett studieavsnitt med godkänt resultat ska hen i enlighet med 37
§ 3 mom. i gymnasielagen (714/2018) beredas möjlighet att visa att hen har inhämtat de kunskaper
och färdigheter som förutsätts för studieavsnittet.

Den studerande har rätt att höja såväl ett godkänt som ett underkänt vitsord genom att påvisa
sitt kunnande i de kunskaper och färdigheter som är centrala i studieavsnittet. Hur omtagningen
går till ska beskrivas närmare i den lokala läroplanen. Bedömningen ska även i sådana fall vara
mångsidig. Det bästa vitsordet av omtagningarna blir det slutliga vitsordet för den studerande.

Lokal precisering

Läraren ger en studerande anteckningen D (deltagit) för ett icke-slutfört studieavsnitt och meddelar
vilka delar som saknas i prestationen. Den studerande har rätt att komplettera ett icke-slutfört
studieavsnitt under följande period. Därefter bedömer läraren studieavsnittet med ett siffervitsord
eller om det är ett valfritt studieavsnitt med anteckningen A (avlagd) eller U (underkänd). Om den
studerande inte slutför ett studieavsnitt med godkänt resultat inom den utsatta tiden, antecknas
studieavsnittet som avbrutet (B).

De studerande bereds möjlighet att en gång höja ett vitsord som de har fått för ett godkänt eller ett
underkänt studieavsnitt. Den studerande och läraren kommer skriftligt överens om en höjning av
vitsordet. Om den studerande ännu efter detta vill höja vitsordet, ska hen delta i den undervisning
som ingår i studieavsnittet.

Gymnasierna beslutar självständigt vilken praxis som tillämpas då omtagningar eller tillfällen för
höjning av ett vitsord ordnas.

5.2.2. Självständigt genomförda studier
Den studerande har rätt att få undervisning enligt läroplanen. Det kan förutsättas att en
del av studierna som ingår i gymnasieutbildningens lärokurs studeras självständigt om detta
inte äventyrar uppnåendet av målen för utbildningen och den studerandes förutsättningar att
slutföra lärokursen och avlägga studentexamen. Efter ansökan kan den studerande under
samma förutsättningar även beviljas tillstånd att genomgå studier självständigt. (Gymnasielagen
714/2018, 25 §.)

I den lokala läroplanen ska fastställas vilka studier som kan avläggas på egen hand eller vilka
som inte kan genomföras självständigt. Ett studieavsnitt som den studerande genomför på egen
hand bör avläggas med godkänt vitsord.

Om en studerande genomför ett studieavsnitt helt eller delvis självständigt, följs i tillämpliga delar
ovan nämnda principer för bedömning. Också i sådana fall ska bedömningen vara tillräckligt
mångsidig och omfattande. Bedömningen ska även beakta hur den studerande har uppnått målen
och gjort framsteg i riktning mot målen.

Lokal precisering
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I Helsingfors stads gymnasier är det i princip möjligt att avlägga alla studieavsnitt självständigt
och vi uppmuntrar de studerande att avlägga åtminstone något studieavsnitt eller delar av det
självständigt. I det enskilda gymnasiets läroplan preciseras vilka delar av studieavsnitten som de
studerande uppmanas att avlägga självständigt och vilka delar som de uppmanas att avlägga i
form av närundervisning eller nätstudier.

Vi utnyttjar hela staden och det breda högskoleutbudet i huvudstadsregionen som lärmiljö.

5.2.3. Bedömningen av muntlig språkfärdighet
I språkundervisningen ska den studerandes muntliga språkkunskaper bedömas utöver de övriga
delområdena inom språkkunskaperna. De muntliga språkkunskaperna kan bedömas genom ett
separat prov. (Gymnasielagen 714/2018, 37 § 4 mom.)

I samband med de obligatoriska och nationella valfria studierna i det andra inhemska språket och
främmande språk bedöms också den studerandes muntliga språkfärdighet.

Om användningen av det prov i muntlig språkfärdighet som Utbildningsstyrelsen utarbetat,
eller andra prov på kunnande enligt Utbildningsstyrelsens separata anvisningar, föreskrivs i de
läroämnesspecifika kapitlen i grunderna för gymnasiets läroplan. Ett intyg över prov i muntlig
språkfärdighet som hör till de valfria studierna ges som bilaga till avgångsbetyget.

Lokal precisering

I Helsingfors stads gymnasier följer vi de nationella grunderna vid bedömningen av den muntliga
språkfärdigheten.

5.2.4. Uppföljning av framsteg i studierna i samarbete med
vårdnadshavarna

Vid ordnande av studier som hör till gymnasieutbildningens lärokurs för unga ska
utbildningsanordnaren samarbeta med de studerandes vårdnadshavare. Vårdnadshavarna ska
tillräckligt ofta ges information om den studerandes arbete och studiernas framskridande.
Utbildningsanordnaren ska regelbundet utreda de studerandes vårdnadshavares åsikter om
läroanstaltens och utbildningsanordnarens verksamhet. (Gymnasielagen 714/2018, 31 § 1 mom.)

Undervisnings- och handledningspersonalen ska följa med hur den studerandes studier
framskrider. I den lokala läroplanen ska man besluta om förfaringssätt för uppföljningen av den
studerandes framsteg i studierna. Man kan emellertid inte skärpa de krav på hur lärokursen i
ett ämne ska avläggas, vilka beskrivs i föreliggande grunder för gymnasiets läroplan, genom att
definiera hur den studerande får gå vidare i studierna.

För att försäkra sig om att vårdnadshavarna får information om den studerandes arbete och
framsteg i studierna, kan gymnasiet begära att vårdnadshavaren undertecknar betyg eller
informationsmeddelanden skriftligt eller elektroniskt för de studerandes del som ännu inte är
myndiga.

Lokal precisering

I gymnasierna delas de studerande in i grupphandledningsgrupper. Grupphandledaren följer
upp de studerandes framsteg i studierna i samarbete med ämneslärarna och studiehandledaren
och kontaktar vid behov vårdnadshavaren om det rör sig om en minderårig studerande.
Grupphandledaren följer också med huruvida en myndig studerande slutför de läroämnen som
hör till en lärokurs. Vid behov påtalar hen om den studerande inte genomfört studieprestationerna
inom utsatt tid eller om den studerande har för många underkända vitsord. Mera information om
underkända studier i kapitel 5.3 Bedömningen av en ämneslärokurs.
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Vi utreder regelbundet de studerandes och deras vårdnadshavares synpunkter på verksamheten,
till exempel genom enkäter eller genom att höra vårdnadshavare på föräldramöten.

5.2.5. Erkännande av kunnande och tillgodoräknande av
studier

I samband med att den studerandes individuella studieplan utarbetas har utbildningsanordnaren
som uppgift att utreda och identifiera den studerandes tidigare förvärvade kunnande på basis av
en utredning som den studerande framlägger. Utbildningsanordnaren ska erkänna studier enligt
11 § som avlagts vid en annan läroanstalt som ger utbildning enligt denna lag [gymnasielagen]
och tillgodoräkna dem som en del av gymnasieutbildningens lärokurs. Utbildningsanordnaren ska
också erkänna kunnande som förvärvats på annat håll och som motsvarar målen och innehållet
i läroplanen. I fråga om erkännande av den studerandes kunnande iakttas vad som i 37 och 38
§ föreskrivs om bedömning och beslut om bedömning. Vid behov ska kunnandet visas på det
sätt som utbildningsanordnaren bestämmer. Beslut om erkännande av kunnande ska på särskild
begäran fattas innan de studier eller en studiehelhet som gäller kunnande som ska tillgodoräknas
inleds. Utbildningsstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om erkännande av kunnande och
förfarandet i samband med det. (Gymnasielagen 714/2018, 27 §.)

Utöver vad som fastställs i gymnasielagen bör man genom tillgodoräknande av studier och
erkännande av kunnande som förvärvats på annat sätt undvika överlappningar i studierna och
förkorta studietiden.

Den studerande ska tillställa gymnasiets rektor en ansökan om tillgodoräknande av studier som
genomförts i andra sammanhang eller erkännande av kunnande som förvärvats på annat sätt.
Den studerande ska uppvisa ett tillförlitligt utlåtande om sina studier eller sitt kunnande. Gymnasiet
kan be den studerande att komplettera sin prestation i enlighet med gymnasieutbildningens
mål. Gymnasiets rektor ska se till att kunnande som förvärvats på annat sätt samt studier
som genomförts i andra sammanhang till sitt innehåll och sin omfattning motsvarar målen för
gymnasieundervisningen. Den studerande ska få information om gymnasiets förfaringssätt vid
erkännande av kunnande.

Studier som genomförts i andra sammanhang eller kunnande som förvärvats på annat sätt
kan i gymnasiestudierna räknas till godo som en del av gymnasiets lärokurs. Om studierna
eller kunnandet som förvärvats på annat sätt räknas till godo i de studier som enligt grunderna
för läroplanen ska bedömas med siffror, ska studierna bedömas med siffror. Vid behov kan
tilläggsprestationer förutsättas som stöd för vitsordsgivningen. Vad gäller bedömningen av
kunskaper som förvärvats på annat sätt ska man följa de bestämmelser om bedömningen av
studieavsnitten och lärokurserna som finns i grunderna för gymnasiets läroplan och i den lokala
läroplanen.

När studier från andra läroanstalter räknas en studerande till godo ska man hålla sig till
bedömningen i den läroanstalt där prestationen har utförts. Om det handlar om studier som
enligt den lokala läroplanen ska bedömas med siffror, ska vitsordet omvandlas till gymnasiets
vitsordsskala enligt följande tabell:

skala 1–5 gymnasieskala skala 1–3

1 (nöjaktiga) 5 (hjälpliga) 1

2 (nöjaktiga) 6 (försvarliga) 1

3 (goda) 7 (nöjaktiga) 2

4 (goda) 8 (goda) 2

5 (berömliga) 9 (berömliga), 10 (utmärkta) 3

I sådana fall där man inte kan avgöra om ett gymnasievitsord för studier som avlagts vid en annan
läroanstalt motsvarar ett högre eller ett lägre vitsord, ska vitsordet bestämmas till den studerandes B
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fördel. Vid erkännande av kunnande och tillgodoräknande av studier som genomförts utomlands
ska samma principer iakttas som för studier som genomförts i Finland.

I sitt avgångsbetyg kan den studerande i ett läroämne ha en lärokurs av endast en omfattning. När
en studerande övergår från en lång lärokurs i ett ämne till en kort, räknas studier som avlagts enligt
den långa lärokursen till godo i den korta lärokursen i den utsträckning som målen och det centrala
innehållet motsvarar varandra. Vitsorden för den långa lärokursen överförs då direkt som vitsord
för den korta lärokursen, om inte den studerande visar tilläggsprestationer som berättigar till ett
högre vitsord. På den studerandes begäran ska möjlighet till tilläggsprestationer ges för att fastslå
kunskapsnivån. Övriga studier enligt en lång lärokurs som avlagts med godkänt resultat eller delar
av studier enligt den långa lärokursen kan i den korta lärokursen utgöra valfria studier i enlighet
med vad som bestäms i den lokala läroplanen. Samma principer ska följas då en studerande mitt i
studierna övergår från kort till lång lärokurs i ett läroämne. I sådana fall kan kompletterande studier
förutsättas och vitsorden för de redan avlagda studierna ska samtidigt omprövas.

En studerande som studerar ämnet modersmål och litteratur enligt lärokursen svenska/finska
som andraspråk och litteratur ska bedömas enligt denna lärokurs, oberoende av om särskild
undervisning i svenska/finska som andraspråk och litteratur har ordnats för hen eller om gymnasiet
har kunnat erbjuda endast en del av studieavsnittet i lärokursen svenska/finska som andraspråk
och litteratur. Studier som avlagts enligt lärokursen svenska/finska och litteratur räknas i sin helhet
till godo i studierna i svenska/finska som andraspråk och litteratur, och vitsordet för dem gäller som
vitsord för studierna i svenska/finska som andraspråk. Studier i svenska/finska som andraspråk
och litteratur ersätter lärokursen i svenska/finska och litteratur i den utsträckning de motsvarar
varandra till mål och centralt innehåll. Den studerande kan i sitt betyg ha vitsord för antingen
lärokursen svenska/finska och litteratur eller svenska/finska som andraspråk och litteratur, inte
för vardera.

Lokal precisering

I Helsingfors stads gymnasier stöder vi identifieringen och erkännandet av de studerandes egna
kunnande. Vårt mål är att undvika överlappningar i studierna. Studier som har utförts efter
grundskolan kan därför räknas tillgodo i gymnasiets lärokurs. Studier på annat håll och kunnande
som de studerande har inhämtat utanför gymnasiet beaktas i de olika ämnenas studieavsnitt eller
till exempel i studieavsnittet aktivitetsstigen.

Också det kunnande en studerande har uppnått under en period som utbytesstuderande kan
erkännas, likaså färdigheter som förbereder för arbetslivet eller högskolestudier.

Valfria studier på annat håll och kunnande som de studerande har inhämtat utanför gymnasiet
godkänns i våra gymnasier med anteckningen avlagd (A) eller underkänd (U).

5.2.6. Bedömning av mångsidig kompetens
Delområdena som utgör den mångsidiga kompetensen bildar de gemensamma målen för
läroämnena i gymnasiet. Delområdena är 1) kompetens för välbefinnande, 2) kommunikativ
kompetens, 3) tvärvetenskaplig och kreativ kompetens, 4) samhällelig kompetens, 5)
miljökompetens och etisk kompetens samt 6) global och kulturell kompetens.

I grunderna för gymnasiets läroplan beskrivs hur delområdena som utgör den mångsidiga
kompetensen ingår i respektive läroämne. De har också beaktats i målen för läroämnena. I den
lokala läroplanen ska man skilt för varje studieavsnitt definiera hur målen för och delområdena
inom mångsidig kompetens ska förverkligas. Den mångsidiga kompetensen bedöms inom ramen
för den formativa och summativa bedömningen i varje studieavsnitt.

Lokal precisering

Hur bedömningen av den mångsidiga kompetensen ska ske bestämmer vi separat för varje
läroämne.
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5.3. Bedömningen av en ämneslärokurs
När studierna som hör till gymnasieutbildningens lärokurs har slutförts ges ett vitsord för
lärokursen i varje läroämne som slutbedömning. En studerande som inte har godkänts i ett
ämne eller som önskar höja sitt vitsord ska ges möjlighet att slutföra lärokursen i ämnet med
godkänt resultat eller att höja sitt vitsord. Stödåtgärder enligt 28 § och avvikande sätt att ordna
studierna enligt 29 § kan beaktas i bedömningen av ett studieavsnitt och i slutbedömningen.
(Gymnasielagen 714/2018, 37 § 3 mom.)

Beslut om bedömningen av varje enskilt studieavsnitt görs av den studerandes lärare eller, om
lärarna är många, av lärarna gemensamt. Beslut om slutbedömningen för ett läroämne görs av
rektorn och den studerandes lärare gemensamt. (Gymnasielagen 714/2018, 38 §.)

En ämneslärokurs består av de studier i läroämnet som ingår i den studerandes individuella
studieplan. Den studerandes studieplan ska preciseras under gymnasiestudiernas gång.
Uppgörandet och uppföljningen av studieplanen hjälper den studerande att ändamålsenligt och
målinriktat välja studieavsnitt. Lärokursen i ett läroämne kan vara olika lång för olika studerande.

De obligatoriska och nationella valfria studierna i de olika läroämnena finns beskrivna i grunderna
för gymnasiets läroplan. Den gemensamma modulen i matematik räknas till den lärokurs i
matematik som den studerande valt. Det är inte möjligt att i efterhand stryka obligatoriska studier
som den studerande avlagt eller sådana nationella valfria studier som den studerande avlagt
med godkänt resultat. I den lokala läroplanen ska definieras huruvida övriga valfria studier eller
temastudier ingår i lärokursen i något läroämne. Av dem räknas endast de studier som den
studerande avlagt med godkänt resultat till lärokursen i ämnet.

För att avlägga lärokursen i ett läroämne med godkänt resultat ska den studerande avlägga största
delen av studierna i läroämnet med godkänt vitsord. I de obligatoriska och de nationella valfria
studierna får den studerande högst ha underkända vitsord enligt följande:

Obligatoriska och nationella valfriastudier som
den studerande har avlagt

av vilka underkända prestationer kan utgöra
högst

2–5 studiepoäng 0 studiepoäng

6–11 studiepoäng 2 studiepoäng

12–17 studiepoäng 4 studiepoäng

18 studiepoäng eller mer 6 studiepoäng

Vitsordet för lärokursen i ett läroämne fastställs som det vägda aritmetiska medeltalet av vitsorden i
enlighet med studiepoängen för de obligatoriska och nationella valfria studier som den studerande
har slutfört.

Om den studerande i ett särskilt förhör visar större mognad och behärskar läroämnet bättre
än vad vitsordet i ämnet som baserar sig på vitsorden för studieavsnitten skulle förutsätta, ska
vitsordet höjas. Vitsordet kan också höjas om de som ansvarar för bedömningen beslutar att den
studerandes kunskaper och färdigheter på basis av den studerandes prestationer när studierna i
läroämnet avslutas är bättre än vitsorden som grundar sig på studieavsnitten.

Lärokurser i obligatoriska läroämnen och valfria främmande språk ska bedömas med siffror
i enlighet med statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018). Studiehandledning
bedöms med en anteckning om avlagda studier. Den studerande kan på begäran få en anteckning
om avlagda studier i gymnastik och sådana läroämnen inom vilka den studerande har avlagt
lärokurser med en omfattning på endast två studiepoäng samt valfria främmande språk, ifall den
lärokurs som den studerande har avlagt i språket omfattar högst fyra studiepoäng.

Övriga i den lokala läroplanen definierade studier som lämpar sig för gymnasiets uppgift ska
bedömas i enlighet med vad som bestäms i läroplanen.
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Lokal precisering

Om den studerande efter den grundläggande utbildningen har avlagt studier som lämpar sig för
gymnasiets lärokurs, kan de identifieras och erkännas som en del av studierna.

5.4. Fullgörande av gymnasiets lärokurs
Lärokursen för gymnasieutbildning för unga omfattar 150 studiepoäng – –. (Gymnasielagen
714/2018, 10 § 3 mom.)

I gymnasieutbildningens lärokurs ingår studier i modersmålet och litteratur, det andra
inhemska språket och främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga studier, humanistisk-
samhälleliga studier, studier i religion eller livsåskådningskunskap och studier i konst- och
färdighetsämnen (läroämnesgrupper) samt studiehandledning. ... För studerande som avlägger
gymnasieutbildningen enligt lärokursen för vuxna är dock studierna i konst- och färdighetsämnen
frivilliga. Gymnasieutbildningens lärokurs kan innefatta tematiska studier som utvecklar den
mångsidiga kompetensen. Gymnasieutbildningens lärokurs kan också innehålla studiehelheter
som genomgås i olika läroämnesgrupper eller läroämnen och som innefattar ett arbete som
påvisar särskilt kunnande och intresse [gymnasiediplom]. (Gymnasielagen 714/2018, 11 § 1 och
2 mom.)

I lärokurserna för gymnasieutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning ingår
enligt bilaga 1–3 till [statsrådets] förordning obligatoriska och riksomfattande valfria studier som
utbildningsanordnaren ska erbjuda de studerande. I lärokurserna kan därtill ingå gymnasiediplom
och andra valfria studier på det sätt som utbildningsanordnaren bestämmer. (Statsrådets
förordning om gymnasieutbildning 810/2018, 12 §.)

Gymnasieutbildningens lärokurs eller lärokursen för utbildning som förbereder för
gymnasieutbildning slutförs när studierna som hör till lärokursen har slutförts på det sätt som
föreskrivs i den statsrådsförordning som avses i 11 § 4 mom. med beaktande därtill av en
eventuell särskild utbildningsuppgift enligt 6 § eller ett försökstillstånd enligt 18 §. (Gymnasielagen
714/2018, 36 § 1 mom.)

Den studerande har slutfört gymnasiets lärokurs när hen har avlagt de enskilda
ämneslärokurserna med godkänt resultat och minimiantalet 150 studiepoäng uppfylls.
Gymnasiets lärokurs ska inbegripa nationella valfria studier till en omfattning av minst 20
studiepoäng. Till gymnasiets lärokurs räknas utöver obligatoriska och nationella valfria studier
endast sådana studier som den studerande avlagt med godkänt resultat.

Studierna för en studerande kan efter den studerandes ansökan eller med den studerandes
samtycke delvis ordnas på annat sätt än vad som bestäms och föreskrivs i denna lag
[gymnasielagen] eller med stöd av den, om1) den studerande till någon del redan anses
ha kunskaper och färdigheter som motsvarar lärokursen för gymnasieutbildningen,2) det med
hänsyn till den studerandes förhållanden och tidigare studier till någon del är oskäligt att den
studerande ska genomgå lärokursen för gymnasieutbildningen,3) det är motiverat av skäl som
har samband med den studerandes sjukdom eller skada eller något annat skäl som gäller
hälsotillståndet. (Gymnasielagen 714/2018, 29 §.)

Om studierna för en studerande ordnas på något annat sätt än vad som föreskrivs i lagstiftning
ska minimiantalet på 150 studiepoäng oavsett uppfyllas.

Lokal precisering

Ifråga om bedömning av gymnasiets lärokurs följer vi de nationella grunderna.
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5.5. Sökande av ändring i ett beslut som gäller
bedömning av en studerande och begäran
om omprövning som gäller avläggande av en
lärokurs

I ett beslut … som gäller bedömning av en studerande får ändring inte sökas genom
besvär. En studerande kan hos rektorn begära ett nytt beslut om studieframstegen eller
slutbedömningen inom två månader efter det att han eller hon fick del av beslutet. Skolans
rektor och den studerandes lärare beslutar gemensamt om ny bedömning. Den studerande
får hos regionförvaltningsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen inom 14 dagar från
det att han eller hon fick del av beslutet begära omprövning av den nya bedömning som
gjorts på begäran eller av ett avgörande genom vilket begäran har avslagits. Efter att ha tagit
upp omprövningsbegäran till prövning kan regionförvaltningsverket ändra förvaltningsbeslutet,
upphäva beslutet, avslå begäran om omprövning eller återförvisa ärendet till rektorn för ny
behandling. (Gymnasielagen 714/2018, 53 §.)

Anordnaren av gymnasieutbildning ska informera de studerande om möjligheten att söka ändring
eller begära om omprövning.

Omprövning av beslut som avses i denna lag [gymnasielagen] får begäras hos
regionförvaltningsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen, om beslutet gäller

1) antagning som studerande,

2) beviljande av extra tid enligt 23 § 2 mom. eller studierättens upphörande enligt 24 §,

3) tillgodoräknande av slutförda studier,

4) avvikande studiearrangemang,

5) rätt att få undervisning i religion eller livsåskådningskunskap. (Gymnasielagen 714/2018, 49 §.)

Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning enligt ovan nämnda
49 § [i gymnasielagen] får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt
som anges i förvaltningsprocesslagen, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.
(Gymnasielagen 714/2018, 50 § 2 mom.)

Om inte annat föreskrivs i denna lag [gymnasielagen], får ett beslut av förvaltningsdomstolen
överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
(Gymnasielagen 714/2018, 52 §.)

Ett beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket besvär som anförts i ett ärende enligt 49 §
[i gymnasielagen] har avgjorts och ett beslut av regionförvaltningsverket genom vilket begäran
om omprövning av ett ärende enligt 53 § har avgjorts får inte överklagas genom besvär.
(Gymnasielagen 714/2018, 54 § 2 mom.)

I fråga om undervisning som ordnas utomlands är den behöriga förvaltningsdomstolen Helsingfors
förvaltningsdomstol och den behöriga regionförvaltningsmyndigheten Regionförvaltningsverket i
Södra Finland. (Gymnasielagen 714/2018, 55 §.)

Lokal precisering

Ifråga om sökande av ändring i ett beslut som gäller bedömning av en studerande och begäran
om omprövning som gäller avläggande av en lärokurs följer vi de nationella grunderna.
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5.6. Betyg och betygsanteckningar
En studerande som har slutfört gymnasieutbildningens lärokurs ges ett avgångsbetyg. För
slutförande av lärokursen för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning ges ett
betyg. Ett betyg över de studier som har slutförts ges till en studerande vars studierätt
har upphört medan lärokursen för gymnasieutbildning eller utbildning som förbereder för
gymnasieutbildning genomgås. För en ämnesstuderande och en studerande som delvis har
slutfört gymnasieutbildningens lärokurs i en särskild examen ges ett betyg över slutförda
lärokurser i läroämnen och övriga studier. Som bilaga till betygen som avses i [gymnasielagen
39 §] 1 och 2 mom. ges därtill ett separat betyg om slutförande av gymnasiediplom och
provet i muntliga språkkunskaper. I grunderna för läroplanen bestämmer Utbildningsstyrelsen om
uppgifterna som antecknas på betygen och om andra bilagor till betygen än de som avses i 3 mom.

(Gymnasielagen 714/2018, 39 §.)

I gymnasiet används följande betyg:

1. Avgångsbetyg från gymnasiet ges till en studerande som har slutfört gymnasiets
hela lärokurs. Intyg över provet i muntlig språkfärdighet och över avläggande av ett
gymnasiediplom ges som bilaga till avgångsbetyget.

2. Betyg över slutförd enskild lärokurs ges när en studerande har slutfört en eller flera
av gymnasiets ämneslärokurser.

3. Betyg över utträde ur gymnasiet (skiljebetyg) ges till en studerande som avgår från
gymnasiet innan hen har slutfört gymnasiets hela lärokurs.

Gymnasiets betyg ska innehålla följande uppgifter:

• betygets namn
• utbildningsanordnarens namn
• datum för tillståndet att ordna gymnasieutbildning som beviljats av undervisnings- och

kulturministeriet
• läroanstaltens namn
• den studerandes namn och personbeteckning
• de studier som har slutförts
• ort, datum för utfärdandet av betyget och rektors underskrift
• bedömningsskalan
• en redogörelse för lärokurserna i språk

SV2/S2 = lärokursen svenska/finska som andraspråk och litteratur i läroämnet modersmål och
litteratur

A = en lärokurs i ett språk som inletts i årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen

B1 = en lärokurs i ett obligatoriskt språk som inletts i den grundläggande utbildningen

B2 = en lärokurs i ett valfritt språk som inletts i den grundläggande utbildningen

B3 = en lärokurs i ett valfritt språk som har inletts i gymnasiet

M /ÄO = modersmålsinriktad lärokurs i det andra inhemska språket (finska/svenska)

• en anteckning om att betyget har utfärdats enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2019
som fastställts av Utbildningsstyrelsen.

I gymnasiets avgångsbetyg antecknas "Gymnasiets lärokurs motsvarar nivå fyra enligt den
nationella referensramen för examina och övriga samlade kompetenser och den europeiska
referensramen för examina”.

För vitsordet i religion och livsåskådningskunskap antecknas i betygen ”religion/
livsåskådningskunskap” utan att specificera vilken undervisning den studerande har deltagit i.
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Svenska/finska som andraspråk och litteratur antecknas i betyget under punkten Modersmål och
litteratur.

I avgångsbetyget från gymnasiet och i ett betyg över slutförd lärokurs antecknas de läroämnen
som den studerande har studerat, antalet studiepoäng som fullgjorts i läroämnena och vitsordet i
varje läroämne med ord och med siffror (till exempel: berömliga 9) eller enbart att läroämnet har
fullgjorts med godkänt resultat (avlagd A).

För temastudierna antecknas att studierna har avlagts. Namnen på de tematiska studiernas
studieavsnitt specificeras i en bilaga.

I avgångsbetyget och i ett betyg över slutförd lärokurs ska det också finnas en punkt för
tilläggsuppgifter. Här antecknas de intyg över prestationer i anslutning till gymnasiestudierna som
ges som bilagor till och som kompletterar avgångsbetyget, till exempel avlagda gymnasiediplom
och prov i muntlig språkfärdighet samt en specifikation av avlagda temastudier. Därtill specificeras
övriga studier som hör till gymnasiets lärokurs och som inte ingår i ämneslärokurserna.

Om en studerande har avlagt över hälften av studierna i en ämneslärokurs på ett annat språk än
skolans egentliga undervisningsspråk, ska detta antecknas i betyget under tilläggsuppgifter.

I ett skiljebetyg från gymnasiet antecknas läroämnena och de avlagda studierna och antalet
studiepoäng samt övriga gymnasiestudier som den studerande har fullgjort. I betyget antecknas
för alla avlagda studier ett siffervitsord eller att studierna har avlagts (A = avlagd, U = underkänd).

Gymnasiet ska föra ett register över de studerandes studieprestationer, där avlagda studier och
vitsord framgår.

För gymnasiets hela lärokurs ges inget allmänt vitsord, vare sig som medeltal av vitsorden i de
olika läroämnena eller på annat sätt.

De studier som den studerande totalt har avlagt antecknas i betyget i form av antalet studiepoäng.
Av underkända studier ska här antecknas endast obligatoriska och nationella valfria studier.

Utbildningsanordnaren beslutar om betygens utformning.

Intyg över prov i muntlig språkfärdighet och gymnasiediplom ges som bilagor till avgångsbetyget
från gymnasiet.

I intyget över provet i muntlig språkfärdighet ska följande uppgifter antecknas:

• intygets namn
• utbildningsanordnarens namn
• datum för tillståndet att ordna gymnasieutbildning som beviljats av undervisnings- och

kulturministeriet
• läroanstaltens namn
• den studerandes namn och personbeteckning
• i vilket språk och i vilken lärokurs provet avlagts samt provvitsord
• ort, datum när intyget utfärdats (datumet på avgångsbetyget från gymnasiet) och rektors

underskrift
• bedömningsskalan.

Gymnasiediplomet är en bilaga till avgångsbetyget från gymnasiet och antecknas under
tilläggsuppgifter. I intyget över gymnasiediplom antecknas följande uppgifter:

• intygets namn
• utbildningsanordnarens namn
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• datum för tillståndet att ordna gymnasieutbildning som beviljats av undervisnings- och
kulturministeriet

• läroanstaltens namn
• den studerandes namn och personbeteckning
• läroämne eller motsvarande, i vilket gymnasiediplomet avlagts
• vitsord
• antalet studiepoäng som avlagts i det läroämne som gymnasiediplomet gäller, inklusive

studieavsnittet där gymnasiediplomet avlagts
• ort, datum när intyget utfärdats (datumet på avgångsbetyget från gymnasiet) och rektors

underskrift
• bedömningsskalan.

Lokal precisering

Ifråga om betyg och betygsanteckningar följer vi de nationella grunderna.

5.7. Frågor kring bedömning som avgörs på lokal
nivå

Följande centrala frågor kring bedömningen ska på basis av avsnittet om bedömning i grunderna
för gymnasiets läroplan fastställas i den lokala läroplanen:

• frågor som avgörs skilt för varje studieavsnitt: studieavsnittets mål och centrala innehåll, hur
målen för och delområdena inom den mångsidiga kompetensen uppfylls i studieavsnittet
samt bedömningen av studieavsnittet

• principer för läroanstaltens bedömningskultur och gemensamma förfaringssätt som berör
bedömningen

• genomförandet av bedömningen och därtill hörande olika sätt att ge respons
• uppföljning av hur de gemensamma principerna och förfaringssätten som gäller

bedömningen förverkligas
• hur ett icke slutfört studieavsnitt ska noteras och kompletteras
• principerna för att höja godkända och underkända vitsord och antalet gånger prestationerna

får tas om
• vilka studier det är möjligt för en studerande att avlägga på egen hand
• eventuella olika sätt att framskrida med studierna
• betygens utformning.

Lokal precisering

I Helsingfors stads gymnasier främjar vi de studerandes välbefinnande genom att ge rättidig
och kontinuerlig respons som stöder och uppmuntrar till lärande. Vi följer gemensamt upp
bedömningspraxisen och utvecklar den.

Gymnasierna bestämmer själva om betygens visuella utformning, dock så att Helsingfors stads
visuella profil är igenkännbar och gymnasiets särprägel kommer fram.
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6. Mål för lärandet och centralt innehåll i
undervisningen

6.1. Allmänna mål för undervisningen
Undervisningen och den övriga verksamheten i gymnasiet ska ordnas enligt de allmänna
riksomfattande målen för gymnasieutbildningen som fastställs i statsrådets förordning om
gymnasieutbildning (810/2018), så att den studerande ska ha möjlighet att utvecklas till en bildad
samhällsmedlem, tillägna sig kunskaper och färdigheter som förutsätts i en föränderlig värld och
utveckla färdigheter för kontinuerligt lärande. Målen betonar betydelsen av en bred allmänbildning
och förståelse för helheter samt uppmuntrar till etiskt ansvarsfull och aktiv medverkan på lokal,
europeisk och global nivå.

Gymnasieutbildningen ska stärka den studerandes identitet och hjälpa den studerande att förstå
sitt värde som unik individ. Förutsättningarna för att skapa en genusmedveten undervisning är att
man har förståelse för olika sexuella läggningar och könsaspekter.

Gymnasieutbildningen ska stärka den studerandes förståelse för hur mänsklig verksamhet
påverkar miljön. Undervisningen ska vägleda den studerande att förstå nödvändigheten och de
olika dimensionerna av en hållbar livsstil. Undervisningen ska uppmuntra den studerande att ge
akt på och hantera etiska frågor, konflikter och spänningar ur flera perspektiv. Undervisningen ska
även sporra den studerande att påverka och arbeta för ett mer rättvist och hållbart samhälle och
en värld som visar respekt för de mänskliga rättigheterna.

Under gymnasietiden ska den studerande få mångsidiga erfarenheter av att bygga ny kunskap
på olika sätt och över läroämnesgränserna. Den studerande ska utveckla sin förmåga att söka
och tillämpa information och lösa problem. Den studerande ska få erfarenheter av undersökande
lärande och av att bidra till vetenskap och forskning. Undervisningen ska även bidra till att
utveckla den studerandes multilitteracitet. Målet är att den studerande ska förstå språket
inom olika vetenskapsområden och konstarter samt bli motiverad att utforska, producera och
tolka olika texter. Den studerande ska även vänja sig vid att utvärdera och kritiskt granska
olika slag av information. Språk ska värdesättas och lyftas fram på ett mångsidigt sätt inom
gymnasieutbildningen. Den studerande ska lära sig att kommunicera såväl på de båda inhemska
språken som på främmande språk. Undervisningen ska vägleda den studerande att utveckla sin
digitala kompetens och fördjupa sin förståelse för informationsteknologi samt att använda digitala
verktyg på ett ändamålsenligt, ansvarsfullt och tryggt sätt i både individuellt och kollaborativt
arbete.

Genom att sporra den studerande att utveckla sin kommunikations-, samarbets- och
uttrycksförmåga kan man inom gymnasieundervisningen skapa gemenskap, delaktighet och
välbefinnande. I studierna ska de studerande få erfarenheter av målinriktad verksamhet och
kollaborativt lärande i team och projekt. Gymnasieutbildningen ska uppmuntra den studerande
att använda uttrycksformer som är karakteristiska för olika konstarter och att delta i konst-
och kulturlivet. Fysisk aktivitet och hälsosamma levnadsvanor ska ses som grundläggande
förutsättningar för hälsa och välbefinnande.

Under gymnasietiden ska den studerande utveckla och bredda sin förmåga att lära sig att lära.
Den studerande ska lära känna sina styrkor och utvecklingsbehov som lärande individ och att lita
på sina möjligheter att lära sig. Det är viktigt att den studerande inser betydelsen av att engagera
sig för det egna lärandet och på så sätt stärker sin förmåga att självständigt ta ansvar för sitt
lärande. Gymnasieutbildningen ska hjälpa den studerande att hitta lämpliga studiestrategier och
utveckla sin förmåga att använda dem. Under gymnasietiden ska den studerande utveckla en god
förmåga och vilja för att lärandet ska ske kontinuerligt och på nya sätt.

Undervisningen ska ge den studerande kunskaper om och erfarenhet av olika
utbildningsmöjligheter, samhälle och arbetsliv. Undervisningen hjälper den studerande att planera
sin framtid och fortsatta utbildning samt sin arbetskarriär i hemlandet och utomlands. Utbildningen
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ska stärka den studerandes jämlika och likvärdiga möjligheter att utveckla sina kunskaper och att
göra val både under studietiden och inför framtiden.

Lokal precisering

De studerande i Helsingfors stads gymnasier utvecklas till bildade medborgare i framtidens
samhälle: empatiska och vidsynta. De lär sig läsa och tolka texter och kontexter och klarar
därför av att fungera i en komplicerad och mångfacetterad värld. De studerande utvecklar under
gymnasietiden färdigheter att påverka och vara delaktiga i det samhälleliga beslutsfattandet.
Gymnasiestudierna stärker deras vilja och förmåga att bygga upp en hållbar framtid.

Helsingfors är en mångkulturell huvudstad där de studerande samverkar både lokalt och
globalt. På det här sättet uppmuntrar vi dem att bli sanna världsmedborgare. Huvudstadens
mångfacetterade miljö ger de unga tillfälle att reflektera över attityder och värderingar; en viktig
del av vars och ens identitetsbygge.

6.2. Mångsidig kompetens
Mångsidig kompetens har en samordnande uppgift inom gymnasieutbildningen. Delområdena
som ingår i den mångsidiga kompetensen utgör gemensamma målsättningar för läroämnena i
gymnasiet. Bilden nedan åskådliggör den mångsidiga kompetensen i sin helhet.

Lärokurserna i läroämnena som beskrivs i grunderna för gymnasiets läroplan utgör grunden för
det kunnande som den studerande utvecklar under gymnasiestudierna. 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.

Mångsidig kompetens inbegriper en god allmänbildning och att den studerande ska växa upp
till en god människa och ha färdigheter att bygga upp en hållbar framtid. Mångsidig kompetens
omfattar också kunskaper, värderingar, attityder och vilja som behövs för att bygga upp färdigheter
för fortsatta studier, arbetsliv och internationalisering.

Gymnasieutbildningens värdegrund, syn på lärande och verksamhetskultur skapar en grund
för att utveckla mångsidig kompetens. Målen som ställs upp för delområdena inom mångsidig
kompetens ska främjas inom hela gymnasieutbildningen. Varje läroämne närmar sig mångsidig
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kompetens utifrån det egna fack- och vetenskapsområdet. Mångsidig kompetens är en central del
både av studierna i enskilda ämnen och i studier som överskrider läroämnesgränserna.

Inom studierna som utvecklar mångsidig kompetens fördjupar den studerande sin kompetens
genom att utforska olika kulturella och samhälleliga företeelser och deras samband och
beroendeförhållanden. Den studerande lär sig tillämpa de kunskaper hen tidigare har förvärvat
samt lär sig söka, tolka, utvärdera, dela och producera information i olika former, miljöer och
gemenskaper och med hjälp av olika verktyg. 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.

I enlighet med bilden ovan finns det sex delområden inom mångsidig kompetens som är
gemensamma för alla gymnasier. De bildar en helhet där de kompletterar och är kopplade till
varandra. Delområdena inom mångsidig kompetens är:

• 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.

Den lokala läroplanen ska innehålla mer konkreta och kompletterande beskrivningar av
mångsidig kompetens skilt för varje läroämne och varje studieavsnitt. Mångsidig kompetens tas i
beaktande i gymnasiets verksamhetskultur. Hur den mångsidiga kompetensen tas i beaktande i
gymnasieutbildningen ska även anges i de beskrivningar av högskolestudier, arbetslivsorientering
och internationellt kunnande som ska ingå i läroplanen. Innehållet i temastudierna kan väljas
utifrån delområdena inom mångsidig kompetens.

Nedan redogörs närmare för målen för delområdena inom mångsidig kompetens. I undervisningen
ska man först behandla delområdena och målen ur individens perspektiv och sedan i en bredare
kontext.

Kompetens för välbefinnande

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 den studerandes 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. Tillräcklig fysisk aktivitet och sömn,
pauser under dagens lopp och hälsosam kost stödjer lärandet och den studerandes ork och
återhämtning. Den studerande utvecklar också levnadsvanor som tar fasta på kultur som är
meningsfull på ett individuellt plan samt på ansvarsfull användning av teknologi och en etisk livsstil. M
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Den studerande är aktiv för att hen själv och andra ska må bra och vara trygga. Gymnasiestudierna
utvecklar den studerandes färdigheter att identifiera och förebygga faktorer som har en negativ
inverkan på välbefinnandet och tryggheten, såsom utbrändhet, mobbning och trakasserier. Den
studerande utvecklar färdigheter för att själv uppsöka eller hänvisa andra till olika tjänster och
handledning vid problem- och undantagssituationer.

Under gymnasiestudierna får den studerande bekanta sig med samhälleliga, kulturella och globala
förfaringssätt för att främja gemenskapernas och ekosystemens välbefinnande. De studerande
får möjlighet att fungera och lära sig i grupp och finna olika sätt att hantera den osäkerhet som
en värld i ständig förändring medför.

Kommunikativ kompetens

Utgångspunkten för god kommunikation är förmågan till empati, vilket ger möjlighet att uppleva
meningsfullhet. Den studerande får uppleva att hen är en del av gymnasiegemenskapen och att
hen blir hörd sådan som hen är. Den studerande utvecklar sina kommunikationsfärdigheter genom
att identifiera, behandla och reglera sina känslor. Den studerande lär sig också att lyssna till och
respektera samt förutse andras känslor och synpunkter och hur de tar sig uttryck. Hen lär sig att
använda sina egna känslor som en resurs i kommunikationen med andra.

De studerande lär sig kommunicera tillsammans och genom samarbete samt i olika slags miljöer.
Samtidigt utvecklas den studerandes språkliga medvetenhet och multilitteracitet. Hen förstår
den språkliga medvetenhetens och multilitteracitetens betydelse för att producera och tolka
information och finna lösningar. Kommunikativ kompetens stödjer den studerande att ställa upp
mål för sina studier och andra aktiviteter.

Gymnasiestudierna ger den studerande färdigheter för konstruktiv kommunikation. Hen
fördjupar sina färdigheter att behandla motsättningar och konflikter på ett konstruktivt och
medlande sätt. Den studerande får erfarenhet av att förmedla budskap och betydelser även i
kommunikationssituationer som överskrider språkliga och kulturella gränser.

I utvecklingen av kommunikationsfärdigheterna ingår att reflektera över yttrandefrihetens
betydelse och hur den används på ett ansvarsfullt sätt samt hur uppfattningen om och
förmedlingen av kunskap kan se olika ut ur olika perspektiv. Den studerande skapar sig en
uppfattning om vilken betydelse konstruktiv kommunikation och förståelse mellan olika kulturer
har för en hållbar framtid, demokrati och fred.

Tvärvetenskaplig och kreativ kompetens

Tvärvetenskaplig kompetens stödjer en etisk, estetisk och ekologisk värdegrund som
utgångspunkt för den studerandes sätt att tänka, för hens synpunkter och sätt att agera. Den
studerande bekantar sig med olika sätt att skaffa och framställa information och övar att tillämpa
dem. Samtidigt stärks den studerandes förmåga att bedöma informationens tillförlitlighet. Den
studerande vänjer sig vid att bedöma behovet av olika slag av information och dess betydelse för
livskompetensen och studierna, för planeringen av fortsatta studier och arbetsliv samt för olika
gemenskaper. Det här tar sig konkret i uttryck genom att den studerande får bekanta sig med hur
man bygger upp information och använder sig av sitt kunnande i samband med högskolestudier
och lärande i arbetet. Samtidigt stärks den studerandes färdigheter att lära sig lära samt hens
färdigheter för fortsatta studier och andra livsskeden.

Den studerandes multilitteracitet vidareutvecklas på ett målinriktat sätt. Multilitteracitet grundar
sig på det vidgade textbegreppet. Gymnasiestudierna stärker den studerandes nyfikenhet och
förmåga att välja, tolka och producera olika slag av texter som utgår från en varierande
svårighetsgrad samt olika perspektiv och kontexter. Den studerande reflekterar över hur
teknologin och digitaliseringen stödjer individernas och gruppernas förmågor och färdigheter. Den
studerande utforskar olika möjligheter att lösa komplicerade problem.
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Den studerande reflekterar över lösningar som är hållbara med tanke på framtiden och funderar
över deras samband med miljö, ekonomi, teknologi och politik. Den studerande lär sig att skapa
och bedöma olika alternativa framtidsscenarier ur individens, gemenskapernas och ekosystemens
perspektiv.

Samhällelig kompetens

Utgångspunkten för samhällelig kompetens är att den studerande får mångsidiga erfarenheter av
att delta, påverka och arbeta och har förmåga att reflektera över dem. Studierna fördjupar den
studerandes förståelse för sin egen roll, sitt ansvar och sina möjligheter att stödja en mångsidig
demokrati i det omgivande samhället och i samarbete med andra.

Den samhälleliga kompetensen stödjer den studerandes färdigheter för fortsatta studier, arbetsliv
och medborgaraktiviteter. Den samhälleliga kompetensen bidrar till att den studerande kan tillägna
sig en företagsam och reformvänlig attityd inom olika livsområden. Den studerande övar på att
planera sin framtid med ett öppet sinne och vågar ta motiverade risker samt lär sig hantera
osäkerhet, frustration och misslyckanden.

Den studerande lär sig förstå och värdesätta principerna och strukturerna inom ett samhälle
som grundar sig på demokrati, rättvisa, jämlikhet och likabehandling. Den studerande förstår hur
det gemensamma sociala kapitalet blir till och hur det kan utökas. Den studerande tillägnar sig
färdigheter att vara en aktiv och engagerad medborgare. Hen inspireras till att aktivt ta ställning
till samhällsfrågor och att ta initiativ samt genom samarbete föra ärenden vidare både på lokal
och internationell nivå. I studierna lyfter man fram vilken betydelse den studerandes arbete och
insatser har för att bygga upp en god framtid.

Etisk kompetens och miljökompetens

Den studerande värderar och planerar sina egna handlingar ur ett etiskt och ansvarsfullt
perspektiv. Hen känner till grundläggande fakta om de ekologiska, ekonomiska, sociala och
kulturella dimensionerna av en hållbar livsstil och hur de är beroende av varandra. Den studerande
förstår varför den mänskliga verksamheten måste anpassas till naturens bärkraft samt till de
begränsade naturresurserna och en hållbar användning av dem. Erfarenheter av att ta hand om
andra och naturen stärker tron på att goda gärningar i vardagen har betydelse.

Den studerande bekantar sig med forskningsrön och förfaringssätt som har anknytning till att
motverka klimatförändringen och trygga naturens mångfald. Hen får möjlighet att iaktta, planera,
utforska och bedöma olika former av verksamhet med vilka de här företeelserna kan utvecklas i en
hållbar riktning. Den studerande reflekterar över sina iakttagelser och strävar efter att identifiera
strukturer som ger möjlighet för eller hindrar olika gemenskaper att leva på ett hållbart sätt.

Den studerande känner till grundläggande fakta om globaliseringen och hur den inverkar på
möjligheterna för människor med olika livsvillkor att upprätthålla en hållbar livsstil. Hen känner
till målen för FN:s åtgärdsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030 och bedömer hur de
framskrider. Den studerande reflekterar över och stärker sina egna insatser och det samarbete
som behövs för en hållbar framtid.

Global och kulturell kompetens

Den studerande fördjupar sina kunskaper om och sin förståelse för sin egen identitet och
gymnasiegemenskapens och samhällets mångfald, där olika identiteter, språk, religioner och
livsåskådningar lever sida vid sida och i växelverkan med varandra. Den studerande stärker
sitt internationella kunnande och sin multilitteracitet med hjälp av kulturellt och språkligt
mångskiftande nätverk, medier och källmaterial. Hen får erfarenheter av att studera, samarbeta
och agera på ett etiskt sätt genom att utnyttja olika internationella verksamhetsformer och
teknologiska miljöer.
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Den studerande lär sig identifiera och reflektera över kulturarv, värderingar, olika
verksamhetsmiljöer och andra aspekter som kulturella identiteter och levnadssätt bygger på i den
egna vardagen, i det finländska samhället, i Europa och på en global nivå. Samtidigt vänjer hen sig
vid att värdesätta människors och gemenskapers rätt till olika kulturella identiteter och att agera
för en kulturell mångfald.

Den studerande får olika möjligheter att utforska, öva och utveckla sina färdigheter att fungera
som en världsmedborgare och agera på ett etiskt sätt i linje med FN:s åtgärdsprogram för hållbar
utveckling Agenda 2030. Samtidigt lär hen sig skilja på internationalisering och globalisering som
fenomen. Den studerande stärker sina kunskaper om mänskliga rättigheter för att främja en jämlik,
rättvis och etiskt hållbar livsstil. Hen lär sig känna igen och utnyttja kreativt, multilateralt samarbete
till förmån för en bra framtid.

Lokal precisering

Kompetens för välbefinnande

I Helsingfors stads gymnasier är studerandenas välbefinnande utgångspunkten för allt lärande.
Tillsammans skapar vi en trygg studiemiljö där vi respekterar varandra och där alla får vara sig
själva. En äkta jämlikhet uppnår man i en verksamhetskultur där man visar uppskattning för
varandra. Lärarna och den övriga personalen stöder de studerande att göra rörelse i vardagen
till en vana.

I Helsingfors ser vi att den bästa miljön för individen att växa i är ett mångfacetterat samhälle
där alla kan hitta byggstenar för sin egen identitet. Att aktivt reflektera över sitt välbefinnande
och över önskningar och planer för framtiden, är en del av studierna. De studerande lär sig vilka
faktorer som påverkar deras välbefinnande. De vet också till vilka instanser i Helsingfors man kan
vända sig om man behöver stöd och hjälp. Också i den egna gymnasiegemenskapen stöder vi
och hjälper varandra.

Mer information om välbefinnande i kapitel 3.4 Verksamhetskultur.

Kommunikativ kompetens

Den kommunikativa kompetensen utvecklas i samverkan med andra. I Helsingfors stads
gymnasier lyssnar vi på varandra och värdesätter god argumentation. Undervisningen och
verksamhetskulturen främjar den studerandes språkliga medvetenhet. Att studera handlar om att
hjälpa varandra, dela insikter och samarbeta. Hela skolgemenskapen arbetar mot samma mål:
att lyckas och att inspireras. Vi uppmuntrar de studerande att våga. Framgång kräver ofta många
försök och även många misslyckanden. Modet ökar då man vågar försöka på nytt och kan glädja
sig också åt små framsteg.

Tvärvetenskaplig och kreativ kompetens

Modet att prova på något nytt genomsyrar verksamhetskulturen i gymnasierna. De studerande
har möjlighet att ta del av tvärvetenskapligt samarbete mellan olika ämnen och även samarbeta
med olika aktörer i huvudstadsregionen och i det övriga landet. Vi bygger upp studieavsnitten så
att de fördjupar de studerandes förståelse för helheter och fenomen.

Samhällelig kompetens

I Helsingfors stads gymnasier är det viktigt att vara med och påverka. De studerande har
många möjligheter att vara aktiva och påverka verksamheten i sitt eget lokalsamhälle. De kan
delta i tutor- och elevkårsverksamheten, organisera aktiviteter i sitt eget gymnasium eller andra
gymnasieskolor i staden eller jobba som volontärer.

Vi uppmuntrar de studerande att ta ansvar för sig själva och andra. Var och en är en värdefull och
nödvändig del av beslutsfattningsprocessen. De studerandes och personalens röst hörs likvärdigt
i alla skolans kommunikationskanaler. De studerande känner också till olika påverkningskanaler
i Helsingfors, på nationell och internationell nivå.

Etisk kompetens och miljökompetens
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I gymnasierna tar sig de vuxna och ungdomarna tillsammans an viktiga samhällsfrågor. Framför
allt funderar vi över en hållbar utveckling och på hur vi bäst ska hantera de utmaningar som
överbelastningen av miljön för med sig. Det gemensamma ansvaret för framtiden behandlas i
flera ämnen och fokus ligger på konstruktiva lösningar. Tillsammans jobbar vi för lösningar som
är samhälleligt och ekonomiskt hållbara samt socialt rättvisa. En av de viktigaste målsättningarna
är ett Kolneutralt (klimatneutralt) Helsingfors 2035.

De studerande bekantar sig med målsättningarna i programmet ett Kolneutralt Helsingfors 2035
och blir medvetna om att även små handlingar är av betydelse, då det gäller att bygga en hållbar
framtid.

Global och kulturell kompetens

Vi uppmuntrar de studerande att reflektera över sin egen identitet och stöder dem i deras
identitetsbygge; i att hitta sig själva och sin egen röst och att acceptera mångfald.

Helsingfors är en mångkulturell miljö där de studerande samverkar naturligt med många olika
människor. Det hör till en del av vardagen att man modigt kommunicerar på olika språk. De
studerande lär känna sina egna rötter och bekantar sig även med de andra studerandenas
kulturella bakgrund. Erkännande och uppskattning av olika kulturella identiteter stärker förståelsen
för en kulturell mångfald.
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7. Bilagor

7.1. Statsrådets förordning om gymnasieutbildning
Statsrådets förordning om gymnasieutbildning 810/2018

7.2. Nivåskala för språkkunskap och
språkutveckling

Denna nivåskala är en i Finland utarbetad tillämpning av de skalor som ingår i den gemensamma
europeiska referensramen för språk: lärande, undervisning och bedömning som utvecklats av
Europarådet.

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING

Förmåga att kommunicera Förmåga att
tolka texter

Förmåga att
producera
texter

Kun-skaps-
nivå

Kommunikationsförmåga
i olika
situationer

Användning
av
kommunikationsstrategier

Kulturellt
lämpligt
språkbruk

Förmåga att
tolka texter

Förmåga att
producera
texter

A1.1

De första
grunderna i
språket

De första
grunderna i
språket

De första
grunderna i
språket

Den
studerande
klarar
sporadiskt av,
med stöd av
sin
samtalspartner,
några ofta
återkommande
och
rutinmässiga
kommunikationssituationer.

Den
studerande
behöver
mycket
hjälpmedel (till
exempel
gester,
teckningar,
lexikon,
internet). Kan
ibland gissa
eller härleda
enskilda ords
betydelse
utgående från
kontexten,
allmän
kunskap eller
sina andra
språkkunskaper.
Kan uttrycka
om hen har
förstått.

Den
studerande
kan använda
några för
språket eller
kulturen
typiska
artighetsfraser
(hälsa, säga
adjö, tacka) i
några mycket
rutinmässiga
sociala
sammanhang.

Den
studerande
förstår en
begränsad
mängd talade
och skrivna
ord och
uttryck.
Känner till
teckensystemet
eller ett
mycket
begränsat
antal
skrivtecken.

Den
studerande
kan uttrycka
sig mycket
begränsat i tal
med hjälp av
inövade ord
och inlärda
standarduttryck.
Uttalar några
inövade
uttryck
begripligt. Kan
skriva några
enskilda ord
och uttryck.

A1.2

Elementär
språkfärdighet

stadd i
utveckling

Den
studerande
klarar
sporadiskt av
ofta
återkommande
rutinmässiga
kommunikationssituationer,

Den
studerande
använder sig
av det mest
centrala ord-
och
uttrycksförrådet
i sin

Den
studerande
kan använda
några av de
allra
vanligaste
artighetsfraserna
typiska för

Den
studerande
förstår skriven
text
bestående av
några ord och
långsamt tal
som

Den
studerande
kan med
hjälp av ett
begränsat
uttrycksförråd
berätta om
några bekanta
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men tar för det
mesta ännu
stöd av sin
samtalspartner.

kommunikation.
Behöver
mycket
hjälpmedel.
Kan be
samtalspartnern
att upprepa
eller tala
långsammare.

språket i
rutinmässiga
sociala
sammanhang.

innehåller
inövade,
bekanta ord
och uttryck.
Kan urskilja
enskilda fakta
i en text.

och för hen
viktiga saker
samt skriva
några korta
meningar om
inövade
ämnen.
Uttalar de
flesta inövade
uttrycken
begripligt.
Behärskar ett
mycket
begränsat
ordförråd,
några
situationsbundna
uttryck och en
del av den
elementära
grammatiken.

A1.3

Fungerande

elementär
språkfärdighet

Den
studerande
reder sig i
många
rutinmässiga
kommunikationssituationer
men tar ibland
stöd av sin
samtalspartner.

Den
studerande
deltar i
kommunikation
men behöver
fortfarande
ofta
hjälpmedel.
Kan reagera
med korta
verbala
uttryck, små
gester (till
exempel
genom att
nicka), ljud
eller liknande
minimal
respons.
Måste ofta be
samtalspartnern
att förtydliga
eller upprepa.

Den
studerande
kan använda
vanliga uttryck
som
kännetecknar
artigt
språkbruk i
många
rutinmässiga
sociala
sammanhang.

Den
studerande
förstår med
hjälp av
kontexten
skriven text
och långsamt
tal som
innehåller
enkla,
bekanta ord
och uttryck.
Kan plocka ut
enkel
information
enligt behov ur
en kort text.

Den
studerande
behärskar en
begränsad
mängd korta,
inövade
uttryck, det
mest centrala
ordförrådet
och
grundläggande
satsstrukturer.
Kan med
hjälp av ett
begränsat
uttrycksförråd
berätta om
vardagliga
och för hen
viktiga saker
samt skriva
enkla
meddelanden.
Uttalar
inövade
uttryck
begripligt.

A2.1

Den
grundläggande
språkfärdighetens
begynnelseskede

Den
studerande
kan utbyta
tankar eller
information i
bekanta och
vardagliga
situationer
och stundtals

Den
studerande
deltar i allt
högre grad i
kommunikation.
Använder mer
sällan
nonverbala
uttryck. Måste

Den
studerande
klarar av
korta sociala
situationer.
Kan använda
de vanligaste
artiga
hälsnings- och

Den
studerande
förstår texter
som
innehåller
enkla,
bekanta ord
och uttryck
samt tydligt

Den
studerande
kan med enkla
meningar och
ett konkret
ordförråd
berätta om
vardagliga
och konkreta B
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hålla igång en
konversation.

relativt ofta be
samtalspartnern
upprepa eller
förtydliga. Kan
i någon mån
utnyttja
samtalspartnerns
uttryck i sin
egen
kommunikation.

tilltalsfraserna
samt artigt
framföra till
exempel
önskemål,
invitationer,
förslag och
ursäkter och
besvara
sådana.

tal. Förstår
det centrala
innehållet i
korta, enkla
budskap som
intresserar
hen och
grundtankarna
i en
förutsägbar
text som
innehåller ett
bekant
ordförråd.
Klarar mycket
enkel
slutledning
med hjälp av
kontexten.

saker som är
viktiga för hen.
Behärskar ett
lätt
förutsägbart
ordförråd och
många
centrala
strukturer.

Kan tillämpa
några
grundläggande
uttalsregler
också i andra
än inövade
uttryck.

A2.2

Grundläggande
språkfärdighet

stadd i
utveckling

Den
studerande
reder sig
relativt bra i
olika
vardagliga
kommunikationssituationer.
Kan i allt
högre grad ta
initiativ i en
kommunikationssituation.

Den
studerande
deltar i allt
högre grad i
kommunikation.
Använder vid
behov
standarduttryck
för att be om
precisering av
nyckelord.
Måste då
och då be
samtalspartnern
upprepa eller
förtydliga.
Använder till
exempel ett
närliggande
eller
allmännare
begrepp när
hen inte vet
det exakta
begreppet
(hund/djur
eller hus/
stuga).

Den
studerande
kan använda
språket på
ett enkelt sätt
för centrala
ändamål, till
exempel för
att utbyta
information
eller uttrycka
sin åsikt eller
ståndpunkt på
ett lämpligt
sätt. Kan
diskutera
artigt med
hjälp av
vanliga uttryck
och
grundläggande
kommunikationsrutiner.

Den
studerande
kan i mycket
stora drag
följa med
ett tydligt
anförande,
känner ofta
igen ämnet i
en pågående
diskussion
och förstår
det väsentliga
i en
allmänspråklig
text eller
långsamt tal
som
innehåller
bekanta ord.
Kan härleda
betydelsen av
obekanta ord
utgående från
kontexten.

Den
studerande
kan räkna upp
och beskriva
(för sin ålder
typiska) saker
som anknyter
till vardagen
med hjälp
av vanliga
ord, några
idiomatiska
uttryck samt
grundläggande
och ibland
också lite
svårare
strukturer.
Kan tillämpa
några
grundläggande
uttalsregler
också i andra
än inövade
uttryck.

B1.1

Fungerande
grundläggande
språkfärdighet

Den
studerande
kan relativt
obehindrat
kommunicera,
delta i
diskussioner
och uttrycka
sina åsikter

Den
studerande
kan i någon
mån ta initiativ
i olika skeden
av en
kommunikationssituation
och försäkra
sig om att

Den
studerande
visar att hen
behärskar de
viktigaste
artighetskutymerna.
Den
studerande
kan i sin

Den
studerande
förstår det
väsentliga och
vissa detaljer
i tydligt och
relativt
långsamt
allmänspråkligt

Den
studerande
kan redogöra
för det
väsentliga och
även för vissa
detaljer
angående
vardagliga
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i vardagliga
kommunikationssituationer.

samtalspartnern
har förstått
budskapet.
Kan omskriva
eller byta ut
obekanta ord
eller
omformulera
sitt budskap.
Kan diskutera
betydelsen av
obekanta
uttryck.

kommunikation
ta hänsyn till
några viktiga
kulturellt
betingade
aspekter.

tal eller i
lättfattlig
skriven text.
Förstår tal
eller skriven
text som
bygger på
gemensam
erfarenhet
eller allmän
kunskap.
Urskiljer även
utan
förberedelse
det centrala
innehållet,
nyckelord och
viktiga
detaljer.

ämnen,
verkliga eller
fiktiva, som
intresserar
hen.
Använder sig
av ett relativt
omfattande
ordförråd och
olika
strukturer
samt en del
allmänna
fraser och
idiom. Kan
tillämpa flera
grundläggande
uttalsregler
också på
andra än
inövade
uttryck.

B1.2

Flytande
grundläggande
språkfärdighet

Den
studerande
kan relativt
obehindrat
delta i
kommunikation
också i vissa
mer krävande
situationer
som till
exempel då
man
informerar om
en aktuell
händelse.

Den
studerande
kan ta initiativ
och använda
lämpliga
uttryck i en
kommunikationssituation
där ett bekant
ämne
behandlas.
Kan relativt
naturligt rätta
till
missförstånd.
Kan diskutera
betydelsen
också av mer
komplicerade
uttryck.

Den
studerande
kan för olika
ändamål
använda ett
språk som inte
är för familjärt
men inte
heller alltför
formellt. Den
studerande
känner till
de viktigaste
artighetskutymerna
och följer
dem. Den
studerande
kan i sin
kommunikation
ta hänsyn
till viktiga
kulturellt
betingade
aspekter.

Den
studerande
förstår tydligt
tal som
innehåller
fakta om
bekanta eller
relativt
allmänna
ämnen och
klarar också
i någon mån
av texter som
förutsätter
slutledning.
Den
studerande
förstår det
väsentliga och
de viktigaste
detaljerna i en
mer
omfattande
formell eller
informell
diskussion i
omgivningen.

Den
studerande
kan berätta
om vanliga
konkreta
ämnen genom
att beskriva,
specificera
och jämföra.
Uttrycker sig
relativt
obehindrat.
Kan skriva
personliga
och mer
officiella
meddelanden
och uttrycka
sina tankar
också om
en del fiktiva
ämnen.
Använder sig
av ett relativt
omfattande
ordförråd,
vanliga idiom,
olika
strukturer och
även
komplicerade
meningar.
Behärskar de
grundläggande
uttalsreglerna B
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också för
andra än
inövade
uttryck.

B2.1

Självständig
språkfärdighet,
grundnivå

Den
studerande
kan
kommunicera
obehindrat
också i nya
kommunikationssituationer
som ibland
inbegriper
abstrakt, men
ändå tydligt
språk.

Den
studerande
kan uttrycka
sin åsikt och
ibland för
att vinna
tid använda
standarduttryck,
såsom "Det är
en svår fråga".
Kan diskutera
betydelsen
också av
komplicerade
uttryck och
begrepp. Kan
ge akt på
sin egen
förståelse och
kommunikation
och korrigera
sitt språk.

Den
studerande
strävar efter
att uttrycka
sina tankar
sakligt och
med respekt
för sin
samtalspartner
samt ta
hänsyn till de
krav som olika
situationer
ställer.

Den
studerande
förstår muntlig
eller skriven
text som är
invecklad till
språk och
innehåll. Kan
följa med
omfattande tal
och
komplicerad
argumentation
samt redogöra
för det
centrala
innehållet i det
hörda. Förstår
en stor del av
en pågående
diskussion.
Förstår olika
typer av
skrivna texter,
som också
kan handla
om abstrakta
ämnen, fakta,
attityder och
åsikter.

Den
studerande
kan med
mångsidiga
strukturer och
ett relativt
omfattande
ordförråd,
som också
inbegriper
idiomatiska
och abstrakta
uttryck, uttala
sig relativt
klart och exakt
om olika saker
som hör till
det egna
erfarenhetsområdet.
Kan delta
också i relativt
formella
diskussioner.
Behärskar ett
relativt
omfattande
ordförråd och
även
krävande
satsstrukturer.
Uttalet är
tydligt,
betoningen
ligger på rätt
stavelse i
ordet och talet
innehåller
några för
målspråket
typiska
intonationsmönster.

B2.2

Fungerande
självständig
språkfärdighet

Den
studerande
kan använda
språket i
olika typer av
kommunikationssituationer,
också nya,
som
förutsätter ett
mångsidigt
språk.

Den
studerande
strävar efter
att ge
respons,
komma med
kompletterande
synpunkter
eller
slutsatser.
Kan bidra till

Den
studerande
kan uttrycka
sina tankar
naturligt,
tydligt och
artigt både i
en formell och
en informell
situation samt
välja

Den
studerande
förstår
pågående
eller inspelat,
klart
strukturerat
talat
standardspråk
i alla
situationer.

Den
studerande
kan uttrycka
sig på ett
säkert, tydligt
och artigt sätt.
Behärskar i
stor
utsträckning
språkliga
medel för
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att
kommunikationen
fortlöper och
vid behov
använda
omskrivningar.
Kan diskutera
betydelsen
också av
komplicerade
uttryck och
begrepp.

Kan använda
strategier som
stödjer
förståelsen,
såsom att
plocka ut
det centrala
innehållet och
till exempel
göra
anteckningar
om det hörda.

språkbruk
efter situation
och
samtalspartner.

Förstår i viss
mån också
främmande
språkformer.
Kan läsa
invecklade
texter skrivna
för olika
ändamål och
sammanfatta
det centrala
innehållet i
dem. Den
studerande
kan känna
igen attityder
och kritiskt
bedöma det
hörda och/
eller lästa.

att uttrycka
konkreta och
abstrakta,
bekanta och
obekanta
ämnen. Kan
kommunicera
spontant och
skriva en
tydlig och
strukturerad
text. Uttalet är
mycket tydligt,
betoningen
ligger på rätt
stavelse i
ordet och talet
innehåller
några för
målspråket
typiska
intonationsmönster.

C1.1

Avancerad
språkfärdighet,
grundnivå

Den
studerande
kan
kommunicera
mångsidigt,
obehindrat
och exakt
i alla
kommunikationssituationer.

Den
studerande tar
på ett naturligt
sätt ansvar för
att
kommunikationen
flyter. Kan
omformulera
sitt budskap
och klara
sig ur svåra
situationer.
Använder
skickligt
språk- eller
kontextrelaterade
antydningar
för att dra
slutsatser eller
förutspå det
som kommer.

Den
studerande
kan använda
språket
flexibelt och
effektivt för
sociala
ändamål,
även uttrycka
känslotillstånd,
indirekta
antydningar
(till exempel
ironi) och
humor.

Den
studerande
förstår i detalj
också längre
anföranden
om bekanta
och allmänna
ämnen, även
om talet inte
skulle vara
tydligt
strukturerat
eller om det
skulle
innehålla
idiomatiska
uttryck eller
registerbyten.
Den
studerande
förstår i detalj
invecklade
abstrakta
skrivna texter
och kan
kombinera
information
från
komplicerade
texter.

Den
studerande
kan uttrycka
sig
obehindrat,
exakt och
strukturerat
om många
olika ämnen
eller hålla ett
relativt långt,
förberett
anförande.
Kan med
säker och
personlig stil
skriva
välstrukturerade
texter om
invecklade
ämnen. Det
språkliga
uttrycksförrådet
är mycket
omfattande.
Uttalet är
naturligt och
behagligt att
lyssna på.
Talrytmen och
intonationen
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är typiska för
målspråket.

7.3. Anvisning: mål, centralt innehåll och
bedömning av den studerandes lärande i
undervisning i samiska som kompletterar
gymnasieutbildningen

Anvisning 7.11.2019 OPH-2264-2019

Utbildningsstyrelsen ger bifogade anvisning om målen, det centrala innehållet och bedömningen
av den studerandes lärande i undervisning i samiska som kompletterar gymnasieutbildningen.
Anvisningen gäller undervisning i samiska som kompletterar gymnasieutbildningen och som
ordnas med separat finansiering (Undervisningsministeriets förordning om grunderna för
statsunderstöd som beviljas för kompletterande undervisning i den grundläggande utbildningen
och gymnasieutbildningen för elever med främmande språk, samiska och romani som modersmål
1777/2009).

Denna anvisning ersätter Utbildningsstyrelsens anvisning som utgör bilaga 3 till Grunderna för
gymnasiets läroplan 2015 (Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015).

Undervisningen ska ordnas i enlighet med denna anvisning från och med 1.8.2021.

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen

Undervisningsråd Petri Lehikoinen

7.3.1. Mål, centralt innehåll och bedömning av den
studerandes lärande i undervisning i samiska som
kompletterar gymnasieutbildningen

Utbildningsstyrelsens anvisning nr 2264-2019.

Enligt Finlands grundlag har alla som bor i Finland rätt att upprätthålla och utveckla sitt språk
och sin kultur. Syftet med undervisningen i samiska är att stödja den studerande att utveckla en
aktiv flerspråkighet och ett intresse för kontinuerligt språklärande. Undervisningen i samiska ska
stödja den studerandes delaktighet som en aktiv och balanserad medlem i såväl sin egen språk-
och kulturgemenskap som i den finländska språk- och kulturgemenskapen samt som global aktör.
Undervisningen i samiska ska samarbeta med undervisningen i lärokursen svenska och litteratur
och undervisningen i övriga läroämnen.

Språkpedagogiken stärker den studerandes språkliga medvetenhet och förmåga att använda
flera språk parallellt samt fördjupar hens multilitteracitet och förmåga att anpassa sig till
språkgemenskapen. Språkpedagogiken hjälper även den studerande att bygga upp sin språkliga
och kulturella identitet. Målet är att den studerande ska lära sig uppfatta och värdesätta den
språkliga och kulturella mångfalden samt de språkliga rättigheterna i den egna vardagen och
i samhället i övrigt. Den studerandes utgångsläge och språkkunskaper ska tas i beaktande i
studierna. I studierna ska man utnyttja olika studiemiljöer såsom bibliotek, teatrar och museer
samt övriga kulturella institutioner. I studierna ska den studerande även utnyttja sin egen
språkgemenskap, sina språk- och textmiljöer samt den språkliga och kulturella mångfalden i
skolgemenskapen och andra gemenskaper. I studierna ska man använda tillräckligt krävande
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material och arbetssätt som är meningsfulla för den studerande, ger upplevelser och utvecklar
kreativiteten.

Målen och innehållet har fastställts för undervisning i samiska som omfattar två
undervisningstimmar per vecka under hela gymnasieutbildningen. Utbildningsanordnaren ska
göra upp en lokal läroplan, där målen för undervisningen och det centrala innehållet väljs med
hänsyn till det samiska språkets särdrag. Läroplanen i samiska kan också utarbetas gemensamt
av flera utbildningsanordnare.

Undervisningens uppdrag

Undervisningen i samiska ska handleda den studerande till att uttrycka sig själv mångsidigt,
utveckla sina kommunikativa färdigheter, aktivt söka och kritiskt granska information och tolka
texter samt till etiska reflektioner. Undervisningens uppdrag är att stödja och utveckla den
studerandes språkliga medvetenhet vilket bidrar till att hens uppskattning för det samiska språket
ökar och hen blir motiverad att fördjupa sina kunskaper i samiska.

I undervisningen kombineras företeelser inom språk-, litteratur- och kulturforskning. Den
studerandes kännedom om och mångsidiga användning av det samiska språket breddas och hen
lär sig känna de språkliga rötterna samt utvecklar sin förmåga att jämföra språkets olika drag med
andra språk som hen kan. Den studerande utvecklar samtidigt sitt ord- och begreppsförråd och
sin multilitteracitet. Hen utvecklar sin kunskap om den egna kulturens litteratur, berättartradition,
visuella kultur, musik och drama.

Undervisningens mål

Målen för undervisningen i samiska som kompletterar gymnasieutbildningen berör den
studerandes kommunikationsfärdigheter, förmåga att tolka och producera text samt utvecklingen
av den studerandes språkliga och kulturella kännedom. Målen för undervisningen är följande:

Kommunikationsfärdigheter

Målet är att den studerande ska

• kunna kommunicera målinriktat, ändamålsenligt och etiskt såväl enskilt som i grupp samt
kunna analysera, bedöma och utveckla sina egna kommunikationsfärdigheter

• kunna analysera och bedöma olika kommunikationssituationer och -relationer samt
kommunikationsfenomen och -färdigheter och kommunikationsetik som ingår i kontexten.

Att tolka texter

Målet är att den studerande ska

• utveckla sin kritiska och kulturella läskunnighet så att hen kan analysera och utvärdera
multimodala texter och vara medveten om deras syften och kontexter, till exempel fakta-
och medietext, litteratur och muntlig text, samt kan använda sig av relevanta begrepp för
att analysera text

• utveckla sin förmåga att tolka skön- och facklitteratur i estetiskt och funktionellt syfte,
fördjupa sin förståelse för litterära medel och behärska relevanta begrepp för att analysera
litteratur

• kritiskt kunna granska olika informationskällor samt informationens syfte, tillförlitlighet och
användbarhet.

Att producera texter

Målet är att den studerande ska
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• utveckla sin kritiska och kulturella läskunnighet så att hen kan producera och dra nytta av
multimodala texter och vara medveten om deras syften och kontexter, kan uttrycka sig och
motivera sina tankar samt använda ett för situationen lämpligt språk och uttryckssätt

• kunna behärska de olika faserna i en skrivprocess och reflektera över sina egna
skrivprocesser, kunna ge och ta emot respons samt tillämpa respons i sitt skrivande

• stärka sina färdigheter att behärska standardspråket och dess normer i tal och skrift
samt kunna använda olika källor på ett ändamålsenligt sätt och förstå och följa regler om
upphovsrätt.

Att utveckla språklig och kulturell medvetenhet

Målet är att den studerande ska

• bli medveten om vilken betydelse språket och olika kunskapsområden har för lärandet och
tänkandet samt hur den språkliga och kulturella mångfalden inverkar på identiteten

• fördjupa sina kunskaper om samiskans struktur, ordförråd, olika register, uttrycksformer
och tonlägen och deras meningsskapande funktion samt om litteraturen och andra
kulturprodukter

• bekanta sig med de samiska språken som helhet samt förstå sin egen roll som
upprätthållare av samiskan.

Bedömning

Syftet med bedömningen är att främja och stödja lärandet och synliggöra olika aspekter av
den studerandes kunnande och utveckling. Responsen och bedömningen är kopplade till de
modulspecifika mål som grundar sig på lärokursens allmänna mål. Modulernas mål bildar målen
för de lokala studieavsnitten eller sammanfogas till sådana. Bedömningen ska vara mångsidig,
öppen och rättvis samt basera sig på delaktighet och uppmuntran och vägleda den studerande till
självvärdering. Den studerandes lärande och kunnande ska bedömas på olika sätt, till exempel
med hjälp av iakttagelser av den studerandes lärande och olika prestationer.

Bedömningen under ett studieavsnitt kan bestå av till exempel respons samt självvärdering och
kamratrespons som stödjer den studerande att utveckla sina färdigheter under lärprocessens
gång. Med hjälp av bedömningsdialog och respons samt självvärderingsfärdigheter utvecklar den
studerande en uppfattning om sig själv och hur hen talar och lyssnar samt producerar och tolkar
text.

Bedömningen i slutet av ett studieavsnitt ska grunda sig på målen för modulerna som ingår i
studieavsnittet. Utöver målen för modulerna kan studieavsnittet också innehålla lokala mål för
mångsidig kompetens. Då ett studieavsnitt inleds ska den studerande informeras om målen för
studierna så att både läraren och den studerande kan följa upp framsteg i studierna. Bedömningen
av ett studieavsnitt ska grunda sig på olika slags prestationer, till exempel skriftliga och muntliga
prestationer och eventuella andra delprestationer samt på den studerandes aktivitet under
studieavsnittets gång. Om studieavsnittet består av flera moduler från samma läroämne ges
endast ett vitsord.

Studier

SMO1 Att tolka och skriva text (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• kunna producera, tolka och analysera olika multimodala samiska texter samt deras
språkliga strukturer och uttryck

• uppmuntras som skribent och behärska de olika skedena av en skrivprocess
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• lära sig använda olika typer av texter som utgångspunkt för sitt eget skrivande
• stärka sin uppfattning om sig själv i fråga om att tolka och producera text samt ge och ta

emot respons.

Centralt innehåll

• centrala textgenrer: berättande, beskrivande, instruerande, ställningstagande och
reflekterande texter och kombinationer av dessa

• texters målgrupper, sammanställning av texthelheter; analys av textens syfte, kontext,
innehåll, uppbyggnad, uttrycksformer och synvinklar

• skriva olika typer av texter i process, kollaborativt och individuellt samt materialbaserat
skrivande, referat av texter och kommentarer till texter

• texters flerstämmighet och intertextualitet
• språk- och textvård

SMO2 Text och språklig medvetenhet (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• utveckla sin språkliga och textuella medvetenhet
• fördjupa sin förståelse av språk och text som meningsskapande helheter
• förstå de samiska språken som helhet bland språken i världen samt vilken inverkan

kulturella kontakter har.

Centralt innehåll

• samiska och identitet, språklig variation, jämförelse mellan språk, språkens ställning,
livskraftiga och utrotningshotade språk

• språkpolitik, en- och flerspråkighet, språkideologier, språkvård
• multilitteracitet och textgenre som begrepp, det vidgade textbegreppet

SMO3 Kommunikation 1 (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• uppmuntras att kommunicera aktivt, fördjupa sin kommunikationsprofil och sin medvetenhet
om språk och identitet

• fördjupa sina färdigheter i gruppkommunikation samt lära sig analysera och bedöma
fenomen i anslutning till gruppkommunikation

• lära sig analysera betydelsen av olika språkliga och icke-verbala medel och iaktta
kontextbundna variationer i olika kommunikationssituationer.

Centralt innehåll

• reflektioner över de egna kommunikationsfärdigheterna, ge och ta emot respons, förmåga
att lyssna samt att målinriktat och konstruktivt delta i gruppkommunikation

• analys av olika kommunikationssituationer, konstruktion av samtal, betydelseförhandling,
språket och icke-verbal kommunikation

• språk och identitet samt kontextbundna variationer i språkbruket

SMO4 Litteratur 1 (2 sp)

Mål
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Målen för modulen är att den studerande ska

• fördjupa och utveckla mångsidigare läsvanor
• känna till genrerna och uttrycksmedlen inom samisk skön- och facklitteratur samt film
• bredda sina läsfärdigheter, analysera och tolka litteratur av och om samer med hjälp av

lämpliga begrepp och metoder
• lära känna samernas historia och det materiella och immateriella samiska kulturarvet.

Centralt innehåll

• litteraturens roll och olika sätt att läsa litteratur, i synnerhet läsning och skrivning i funktionellt
och estetiskt syfte

• centrala genrer, uttrycksformer och analysbegrepp
• berättelser och narrativitet i skön- och facklitteratur, mytiska berättelser, jojkning och

sångtradition
• narrativitet i multimodala texter, till exempel teater, film och musik

SMO5 Att tolka text 1 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• vidareutveckla sin kritiska läskunnighet, i synnerhet sin mediekunskap
• lära sig tolka multimodala samiska texter, samt lära sig analysera deras uttrycksformer och

växelverkan, även ur samiskt perspektiv
• förstå hur medierna fungerar, deras betydelse för identiteten och deras roll som

opinionsbildare i samhället
• mångsidigt kunna motivera sina åsikter, förstå och analysera andras motiveringar samt

kunna förhålla sig konstruktivt till avvikande åsikter.

Centralt innehåll

• yttrandefrihet, mediekritik, medieetik
• språkliga och audiovisuella medel som används för att påverka mottagaren samt

argumentationsteknik och retoriska stilmedel
• ideologiskt färgade texter och skillnaden mellan åsikter och vetenskaplig kunskap,

minoriteters och minoritetsspråks synlighet i medierna
• källkritik, informationssökning och -hantering, upphovsrätt
• att analysera och producera skriftliga och muntliga texter som tar ställning och påverkar

SMO6 Att producera text 1 (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• uppmuntras som skribent och utveckla sina färdigheter i att behärska skrivprocessen i
samiska

• lära sig använda andra samiska texter som underlag för den egna skrivprocessen och
kunna bedöma texternas tillförlitlighet

• stärka sin uppfattning om vilken inverkan textens disposition, språk och uttrycksform har
för dess betydelse.

Centralt innehåll

• skrivprocessen: idéfas, avgränsning av ämnet, val av perspektiv, disposition, bearbetning
och finslipning; ge och ta emot respons

• materialbaserat skrivande, språk- och textvård
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• ordkonstövningar som stärker skribentens egen röst

SMO7 Kommunikation 2 (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• öka tilltron till sin förmåga att framträda och sin förståelse för anspänning
• utveckla sin färdighet att framträda samt sin förmåga att producera olika muntliga texter,

även i digitala miljöer
• fördjupa sin förmåga att analysera och bedöma talad text och audiovisuell kommunikation.

Centralt innehåll

• anspänning och koncentrationsnivå, publikkontakt och åhörarnas ansvar
• särdrag för kommunikation på samiska

• sammanställning och framförande av ett inlägg individuellt, i grupp eller som en audiovisuell
text; färdigheter i att fokusera, ta kontakt, åskådliggöra och uttrycka sig

• kommunikationsfärdigheter och -etik i olika kommunikationskanaler, till exempel sociala
medier

• analys och bedömning av talade och audiovisuella texter

SMO8 Litteratur 2 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• öka sin kunskap om samisk litteratur och kunna granska skönlitteratur också som en del
av ett samhälle i förändring

• förstå betydelsen av olika kontexter för tolkningen av litteratur
• kunna analysera inhemsk och utländsk litteratur som skrivits av eller handlar om samer

samt annan konst som en del av den kulturella kontexten.

Centralt innehåll

• granska samisk litteratur i olika kontexter: författarens och genrens kontext, historisk och
kulturell kontext, politisk och samhällelig kontext

• granska texter ur olika synvinklar, till exempel med beaktande av olika människosyner,
identiteter, världsbilder, värdegrunder och idévärldar

• den samiska litteraturen och litteratur om och av samer som ett mångfacetterat,
flerstämmigt och flerspråkigt fenomen

Betyg

Den studerande ska ges ett intyg över deltagande i undervisning i samiska som
kompletterar gymnasieutbildningen. I intyget antecknas vilket språk som studerats, omfattningen
av undervisningen och en verbal bedömning eller ett siffervitsord i enlighet med
utbildningsanordnarens beslut. I övrigt följs bestämmelserna om betygsanteckningar i grunderna
för gymnasiets läroplan.

7.4. Anvisning: mål, centralt innehåll och
bedömning av den studerandes lärande i
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undervisning i romani som kompletterar
gymnasieutbildning

Anvisning 7.11.2019 OPH-2265-2019

Utbildningsstyrelsen ger bifogade anvisning om målen, det centrala innehållet och bedömningen
av den studerandes lärande i undervisning i romani som kompletterar gymnasieutbildningen.
Anvisningen gäller undervisning i romani som kompletterar gymnasieutbildningen och som
ordnas med separat finansiering (Undervisningsministeriets förordning om grunderna för
statsunderstöd som beviljas för kompletterande undervisning i den grundläggande utbildningen
och gymnasieutbildningen för elever med främmande språk, samiska och romani som modersmål
1777/2009).

Denna anvisning ersätter Utbildningsstyrelsens anvisning som utgör bilaga 4 till Grunderna för
gymnasiets läroplan 2015 (Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015).

Undervisningen ska ordnas i enlighet med denna anvisning från och med 1.8.2021.

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen

Undervisningsråd Petri Lehikoinen

7.4.1. Mål, centralt innehåll och bedömning av den
studerandes lärande i undervisning i romani som
kompletterar gymnasieutbildningen

Utbildningsstyrelsens anvisning nr 2265-2019.

Enligt Finlands grundlag har alla som bor i Finland rätt att upprätthålla och utveckla sitt språk
och sin kultur. Syftet med undervisningen i romani är att stödja den studerande att utveckla en
aktiv flerspråkighet och ett intresse för kontinuerligt språklärande. Undervisningen i romani ska
stödja den studerandes delaktighet som en aktiv och balanserad medlem i såväl sin egen språk-
och kulturgemenskap som i den finländska språk- och kulturgemenskapen samt som global aktör.
Undervisningen i romani ska samarbeta med undervisningen i lärokursen svenska och litteratur
och undervisningen i övriga läroämnen.

Språkpedagogiken stärker den studerandes språkliga medvetenhet och förmåga att använda
flera språk parallellt samt fördjupar hens multilitteracitet och förmåga att anpassa sig till
språkgemenskapen. Språkpedagogiken hjälper även den studerande att bygga upp sin språkliga
och kulturella identitet. Målet är att den studerande ska lära sig uppfatta och värdesätta den
språkliga och kulturella mångfalden samt de språkliga rättigheterna i den egna vardagen och
i samhället i övrigt. Den studerandes utgångsläge och språkkunskaper ska tas i beaktande i
studierna. I studierna ska man utnyttja olika studiemiljöer såsom bibliotek, teatrar och museer
samt övriga kulturella institutioner. I studierna ska den studerande även dra nytta av sin egen
språkgemenskap, sina språk- och textmiljöer samt den språkliga och kulturella mångfalden i
skolgemenskapen och andra gemenskaper. I studierna ska man använda tillräckligt krävande
material och arbetssätt som är meningsfulla för den studerande, ger upplevelser och utvecklar
kreativiteten.

Målen och innehållet har fastställts för undervisning i romani som omfattar två
undervisningstimmar per vecka under hela gymnasieutbildningen. Utbildningsanordnaren ska
göra upp en lokal läroplan, där målen för undervisningen och det centrala innehållet väljs med
hänsyn till det romska språkets särdrag. Läroplanen i romani kan också utarbetas gemensamt av
flera utbildningsanordnare.
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Undervisningens uppdrag

Undervisningen i romani ska handleda den studerande till att uttrycka sig själv mångsidigt,
utveckla sina kommunikativa färdigheter, aktivt söka och kritiskt granska information och tolka
texter samt till etiska reflektioner. Undervisningens uppdrag är att stödja och utveckla den
studerandes språkliga medvetenhet. Den studerandes uppskattning för det romska språket ökar
och hen blir motiverad att fördjupa sina kunskaper i romani.

I undervisningen kombineras företeelser inom språk-, litteratur- och kulturforskning. Den
studerandes kännedom om och mångsidiga användning av det romska språket breddas och hen
lär sig känna de språkliga rötterna samt utvecklar sin förmåga att jämföra språkets olika drag med
andra språk som hen kan. Den studerande utvecklar samtidigt sitt ord- och begreppsförråd och
sin multilitteracitet. Hen utvecklar sin kunskap om den egna kulturens litteratur, berättartradition,
visuella kultur, musik och drama.

Undervisningens mål

Målen för undervisningen i romani som kompletterar gymnasieutbildningen berör den studerandes
kommunikationsfärdigheter, förmåga att tolka och producera text samt utvecklingen av den
studerandes språkliga och kulturella kännedom. Målen för undervisningen är följande:

Kommunikationsfärdigheter

Målet är att den studerande ska

• kunna kommunicera målinriktat, ändamålsenligt och etiskt såväl enskilt som i grupp samt
kunna analysera, bedöma och utveckla sina egna kommunikationsfärdigheter

• kunna analysera och bedöma olika kommunikationssituationer och -relationer samt
kommunikationsfenomen och -färdigheter och kommunikationsetik som ingår i kontexten

Att tolka texter

Målet är att den studerande ska

• utveckla sin kritiska och kulturella läskunnighet så att hen kan analysera och utvärdera
multimodala texter och vara medveten om deras syften och kontexter, till exempel fakta-
och medietext, litteratur och muntlig text, samt kan använda sig av relevanta begrepp för
att analysera text

• utveckla sin förmåga att tolka skön- och facklitteratur i estetiskt och funktionellt syfte,
fördjupa sin förståelse för litterära medel och behärska relevanta begrepp för att analysera
litteratur

• kritiskt kunna granska olika informationskällor samt informationens syfte, tillförlitlighet och
användbarhet.

Att producera texter

Målet är att den studerande ska

• utveckla sin kritiska och kulturella läskunnighet så att hen kan producera och dra nytta av
multimodala texter och vara medveten om deras syften och kontexter, kan uttrycka sig och
motivera sina tankar samt använda ett för situationen lämpligt språk och uttryckssätt

• kunna behärska de olika faserna i en skrivprocess och reflektera över sina egna
skrivprocesser, kunna ge och ta emot respons samt tillämpa respons i sitt skrivande

• stärka sina färdigheter att behärska standardspråket och dess normer i tal och skrift
samt kunna använda olika källor på ett ändamålsenligt sätt och förstå och följa regler om
upphovsrätt.
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Att utveckla språklig och kulturell medvetenhet

Målet är att den studerande ska

• bli medveten om vilken betydelse språket och olika kunskapsområden har för lärandet och
tänkandet samt hur den språkliga och kulturella mångfalden inverkar på identiteten

• fördjupa sina kunskaper om den finländska romanins struktur, ordförråd, olika register,
uttrycksformer och tonlägen och deras meningsskapande funktion samt om litteraturen och
andra kulturprodukter

• bekanta sig med de romska dialekter som talas på olika håll i världen samt förstå sin egen
roll som upprätthållare av det romska språket i Finland.

Bedömning

Syftet med bedömningen är att främja och stödja lärandet och synliggöra olika aspekter av
den studerandes kunnande och utveckling. Responsen och bedömningen är kopplade till de
modulspecifika mål som grundar sig på lärokursens allmänna mål. Modulernas mål bildar målen
för de lokala studieavsnitten eller sammanfogas till sådana. Bedömningen ska vara mångsidig,
öppen och rättvis samt basera sig på delaktighet och uppmuntran och vägleda den studerande till
självvärdering. Den studerandes lärande och kunnande ska bedömas på olika sätt, till exempel
med hjälp av iakttagelser av hens lärande och olika prestationer.

Bedömningen under ett studieavsnitt kan bestå av till exempel respons samt självvärdering och
kamratrespons som stödjer den studerande att utveckla sina färdigheter under lärprocessens
gång. Med hjälp av bedömningsdialog och respons samt självvärderingsfärdigheter utvecklar den
studerande en uppfattning om sig själv och hur hen talar och lyssnar samt producerar och tolkar
text.

Bedömningen i slutet av ett studieavsnitt ska grunda sig på målen för modulerna som ingår i
studieavsnittet. Utöver målen för modulerna kan studieavsnittet också innehålla lokala mål för
mångsidig kompetens. Då ett studieavsnitt inleds ska den studerande informeras om målen för
studierna så att både läraren och den studerande kan följa upp framsteg i studierna. Bedömningen
av ett studieavsnitt ska grunda sig på olika slags prestationer, till exempel skriftliga och muntliga
prestationer och eventuella andra delprestationer samt på den studerandes aktivitet under
studieavsnittets gång. Om studieavsnittet består av flera moduler från samma läroämne ges
endast ett vitsord.

Studier

RMO1 Att tolka och skriva text (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• kunna producera, tolka och analysera olika multimodala romska texter samt deras språkliga
strukturer och uttryck

• uppmuntras som skribent och behärska de olika skedena av en skrivprocess
• lära sig använda olika typer av texter som utgångspunkt för sitt eget skrivande
• stärka sin uppfattning om sig själv i fråga om att tolka och producera text samt ge och ta

emot respons.

Centralt innehåll

• centrala textgenrer: berättande, beskrivande, instruerande, ställningstagande och
reflekterande texter och kombinationer av dessa

• texters målgrupper, sammanställning av texthelheter; analys av textens syfte, kontexter,
innehåll, uppbyggnad, uttrycksformer och synvinklar
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• skriva olika typer av texter i process, kollaborativt och individuellt samt materialbaserat
skrivande, referat av texter och kommentarer till texter

• texters flerstämmighet och intertextualitet
• språk- och textvård

RMO2 Text och språklig medvetenhet (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• utveckla sin språkliga och textuella medvetenhet
• fördjupa sin förståelse av språk och text som meningsskapande helheter
• förstå romanins ställning bland språken i världen samt vilken inverkan kulturella kontakter

har.

Centralt innehåll

• romani och identitet, språklig variation, jämförelse mellan språk, språkens ställning,
livskraftiga och utrotningshotade språk

• språkpolitik, en- och flerspråkighet, språkideologier, språkvård
• multilitteracitet och textgenre som begrepp, det vidgade textbegreppet

RMO3 Kommunikation 1 (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• uppmuntras att kommunicera aktivt, fördjupa sin kommunikationsprofil och sin medvetenhet
om språk och identitet

• fördjupa sina färdigheter i gruppkommunikation samt lära sig analysera och bedöma
fenomen i anslutning till gruppkommunikation

• lära sig analysera betydelsen av olika språkliga och icke-verbala medel och iaktta
kontextbundna variationer i olika kommunikationssituationer.

Centralt innehåll

• reflektioner över de egna kommunikationsfärdigheterna, ge och ta emot respons, förmåga
att lyssna samt målinriktat och konstruktivt delta i gruppkommunikation

• analys av olika kommunikationssituationer, konstruktion av samtal, betydelseförhandling,
språket och icke-verbal kommunikation

• språk och identitet samt kontextbundna variationer i språkbruket

RMO4 Litteratur 1 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• fördjupa och utveckla mångsidigare läsvanor
• känna till genrer inom romsk skön- och facklitteratur samt film och deras uttrycksmedel
• bredda sin förmåga att läsa, analysera och tolka litteratur på romani och litteratur av och

om romer med hjälp av lämpliga begrepp och metoder
• lära känna romernas historia och det materiella och immateriella romska kulturarvet.

Centralt innehåll
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• litteraturens roll och olika sätt att läsa litteratur, i synnerhet läsning och skrivning i funktionellt
och estetiskt syfte

• centrala genrer, uttrycksformer och analysbegrepp i litteraturen
• berättelser och narrativitet i skön- och facklitteratur, romernas sångtradition och mytiska

berättelser
• multimodala texters narrativitet, till exempel teater, film och musik

RMO5 Att tolka text 1 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• vidareutveckla sin kritiska läskunnighet, i synnerhet sin mediekunskap
• lära sig tolka multimodala romska texter samt lära sig analysera deras uttrycksformer och

växelverkan, även ur den romska kulturens perspektiv
• förstå hur medierna fungerar, deras betydelse för identiteten och deras roll som

opinionsbildare i samhället
• mångsidigt kunna motivera sina åsikter, förstå och analysera andras motiveringar samt

kunna förhålla sig konstruktivt till avvikande åsikter.

Centralt innehåll

• yttrandefrihet, mediekritik, medieetik
• språkliga och audiovisuella medel som används för att påverka mottagaren samt

argumentationsteknik och retoriska stilmedel
• ideologiskt färgade texter och skillnaden mellan åsikter och vetenskaplig kunskap,

minoriteters och minoritetsspråks synlighet i medierna
• källkritik, informationssökning och -hantering, upphovsrätt
• att analysera och producera skriftliga och muntliga texter som tar ställning och påverkar

RMO6 Att producera text 1 (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• uppmuntras som skribent och utveckla sina färdigheter i att behärska skrivprocessen
• lära sig använda andra romska texter som underlag för den egna skrivprocessen och kunna

bedöma texternas tillförlitlighet
• stärka sin uppfattning om vilken inverkan textens disposition, språk och uttrycksform har

för dess betydelse.

Centralt innehåll

• skrivprocessen: idéfas, avgränsning av ämnet, val av perspektiv, disposition, redigering och
finslipning; ge och ta emot respons

• materialbaserat skrivande, språk- och textvård
• ordkonstövningar som stärker skribentens egen röst

RMO7 Kommunikation 2 (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• öka tilltron till sin förmåga att framträda och sin förståelse för anspänning

78



• utveckla sin färdighet att framträda samt sin förmåga att producera olika muntliga texter,
även i digitala miljöer

• fördjupa sin förmåga att analysera och bedöma talad text och audiovisuell kommunikation.

Centralt innehåll

• anspänning och koncentrationsnivå, publikkontakt och åhörarnas ansvar

• särdrag för kommunikation på romani
• sammanställning och framförande av ett inlägg individuellt, i grupp eller som en audiovisuell

text; färdigheter i att fokusera, ta kontakt, åskådliggöra och uttrycka sig
• kommunikationsfärdigheter och -etik i olika kommunikationskanaler, till exempel sociala

medier
• analys och bedömning av talade och audiovisuella texter

RMO8 Litteratur 2 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• öka sin kunskap om romsk litteratur och kunna granska skönlitteratur också som en del av
ett samhälle i förändring

• förstå betydelsen av olika kontexter för tolkningen av litteratur
• kunna analysera inhemsk och utländsk litteratur som skrivits av eller handlar om romer

samt annan konst som en del av den kulturella kontexten.

Centralt innehåll

• granska romsk litteratur i olika kontexter: författarens och genrens kontext, historisk och
kulturell kontext, politisk och samhällelig kontext

• granska texter ur olika synvinklar, till exempel med beaktande av olika människosyner,
identiteter, världsbilder samt hur värdegrunder och idévärldar förändrats

• den romska litteraturen och litteratur av och om romer som ett mångfacetterat, flerstämmigt
och flerspråkigt fenomen

Betyg

Den studerande ska ges ett intyg över deltagande i undervisning i romani som
kompletterar gymnasieutbildningen. I intyget antecknas vilket språk som studerats, omfattningen
av undervisningen och en verbal bedömning eller ett siffervitsord i enlighet med
utbildningsanordnarens beslut. I övrigt följs bestämmelserna om betygsanteckningar i grunderna
för gymnasiets läroplan.

7.5. Anvisning: mål, centralt innehåll och
bedömning av den studerandes lärande
i undervisning i den studerandes
eget modersmål som kompletterar
gymnasieutbildningen

Anvisning 7.11.2019 OPH-2266-2019

Utbildningsstyrelsen ger bifogade anvisning om målen, det centrala innehållet och bedömningen
av den studerandes lärande i undervisning i den studerandes eget modersmål som

B
ila

go
r

79



B
ila

go
r

kompletterar gymnasieutbildningen. Anvisningen gäller undervisning i den studerandes eget
modersmål som kompletterar gymnasieutbildningen och som ordnas med separat finansiering
(Undervisningsministeriets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för
kompletterande undervisning i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för
elever med främmande språk, samiska och romani som modersmål 1777/2009).

Denna anvisning ersätter Utbildningsstyrelsens anvisning som utgör bilaga 5 till Grunderna för
gymnasiets läroplan 2015 (Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015).

Undervisningen ska ordnas i enlighet med denna anvisning från och med 1.8.2021.

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen

Undervisningsråd Petri Lehikoinen

7.5.1. Mål, centralt innehåll och bedömning av den
studerandes lärande i undervisning i den
studerandes eget modersmål som kompletterar
gymnasieutbildningen

Utbildningsstyrelsens anvisning nr 2266-2019.

Enligt Finlands grundlag har alla som bor i Finland rätt att upprätthålla och utveckla sitt språk
och sin kultur. Syftet med undervisningen i eget modersmål är att stödja den studerande att
utveckla en aktiv flerspråkighet och ett intresse för kontinuerligt språklärande. Undervisningen i
eget modersmål ska stödja den studerandes delaktighet som en aktiv och balanserad medlem i
såväl sin egen språk- och kulturgemenskap som i den finländska språk- och kulturgemenskapen
samt som global aktör. Undervisningen i eget modersmål ska samarbeta med undervisningen i
lärokursen svenska och litteratur och undervisningen i övriga läroämnen.

Språkpedagogiken stärker den studerandes språkliga medvetenhet och färdigheter att använda
flera språk parallellt samt fördjupar hens multilitteracitet och förmåga att anpassa sig till
språkgemenskapen. Språkpedagogiken hjälper även den studerande att bygga upp sin språkliga
och kulturella identitet. Målet är att den studerande ska lära sig uppfatta och värdesätta den
språkliga och kulturella mångfalden samt de språkliga rättigheterna i den egna vardagen och i
samhället i övrigt.

Den studerandes utgångsläge och språkkunskaper ska tas i beaktande i studierna. I studierna
ska man utnyttja olika studiemiljöer såsom bibliotek, teatrar och museer samt övriga kulturella
institutioner. I studierna ska den studerande även utnyttja sin egen språkgemenskap, sina språk-
och textmiljöer samt den språkliga och kulturella mångfalden i skolgemenskapen och andra
gemenskaper. I studierna ska man använda tillräckligt krävande material och arbetssätt som är
meningsfulla för den studerande, ger upplevelser och utvecklar kreativiteten.

Denna anvisning har utarbetats för alla språk som undervisas som eget modersmål. Målen
och det centrala innehållet har fastställts för undervisning i eget modersmål som omfattar två
undervisningstimmar per vecka under hela gymnasieutbildningen. Utbildningsanordnaren ska
göra upp en lokal läroplan där målen för undervisningen fastställs och innehållet väljs med
beaktande av det aktuella språkets särdrag, bland annat skriftsystemet. Läroplanen kan också
utarbetas gemensamt av flera utbildningsanordnare.

Undervisningens uppdrag
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Undervisningen i det egna modersmålet ska handleda den studerande till att uttrycka sig själv
mångsidigt, utveckla sina kommunikativa färdigheter, aktivt söka och kritiskt granska information
och tolka texter samt till etiska reflektioner. Undervisningens uppdrag är att stödja och utveckla den
studerandes språkliga medvetenhet. Den studerandes uppskattning för det egna modersmålet
ökar och hen blir motiverad att fördjupa sina kunskaper i det egna språket.

I undervisningen kombineras företeelser inom språk-, litteratur- och kulturforskning. Den
studerandes kännedom om och mångsidiga användning av det egna modersmålet breddas
och hen lär sig känna de språkliga rötterna samt utvecklar sin förmåga att jämföra språkets
olika drag med andra språk som hen kan. Den studerande utvecklar samtidigt sitt ord- och
begreppsförråd och sin multilitteracitet. Hen utvecklar sin kunskap om den egna kulturens
litteratur, berättartradition, visuella kultur, musik och drama.

Undervisningens mål

Målen för undervisningen i den studerandes eget modersmål som kompletterar
gymnasieutbildningen berör den studerandes kommunikationsfärdigheter, förmåga att tolka och
producera text samt utvecklingen av den studerandes språkliga och kulturella kännedom. Målen
för undervisningen är följande:

Kommunikationsfärdigheter

Målet är att den studerande ska

• kunna kommunicera målinriktat, ändamålsenligt och etiskt såväl enskilt som i grupp samt
kunna analysera, bedöma och utveckla sina egna kommunikationsfärdigheter

• kunna analysera och bedöma olika kommunikationssituationer och -relationer samt
kommunikationsfenomen och -färdigheter och kommunikationsetik som ingår i kontexten

Att tolka texter

Målet är att den studerande ska

• utveckla sin kritiska och kulturella läskunnighet så att hen kan analysera och utvärdera
multimodala texter och vara medveten om deras syften och kontexter, till exempel fakta-
och medietext, litteratur och muntlig text, samt kan använda sig av relevanta begrepp för
att analysera text

• utveckla sin förmåga att tolka skön- och facklitteratur i estetiskt och funktionellt syfte,
fördjupa sin förståelse för litterära medel och behärska relevanta begrepp för att analysera
litteratur

• kritiskt kunna granska olika informationskällor samt informationens syfte, tillförlitlighet och
användbarhet.

Att producera texter

Målet är att den studerande ska

• utveckla sin kritiska och kulturella läskunnighet så att hen kan producera och dra nytta av
multimodala texter och vara medveten om deras syften och kontexter, kan uttrycka sig och
motivera sina tankar samt använda ett för situationen lämpligt språk och uttryckssätt

• kunna behärska de olika faserna i en skrivprocess och reflektera över sina egna
skrivprocesser, kunna ge och ta emot respons samt tillämpa respons i sitt skrivande

• stärka sina färdigheter att behärska standardspråket och dess normer i tal och skrift
samt kunna använda olika källor på ett ändamålsenligt sätt och förstå och följa regler om
upphovsrätt.

Att utveckla språklig och kulturell medvetenhet

Målet är att den studerande ska
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• bli medveten om vilken betydelse språket och olika kunskapsområden har för lärandet och
tänkandet samt hur den språkliga och kulturella mångfalden inverkar på identiteten

• fördjupa sina kunskaper om det egna modersmålets struktur, ordförråd, olika register,
uttrycksformer och tonlägen och deras meningsskapande funktion samt om litteraturen och
andra kulturprodukter.

Bedömning

Syftet med bedömningen är att främja och stödja lärandet och synliggöra olika aspekter av
den studerandes kunnande och utveckling. Responsen och bedömningen är kopplade till de
modulspecifika mål som grundar sig på lärokursens allmänna mål. Modulernas mål bildar målen
för de lokala studieavsnitten eller sammanfogas till sådana. Bedömningen ska vara mångsidig,
öppen och rättvis samt basera sig på delaktighet och uppmuntran och vägleda den studerande till
självvärdering. Den studerandes lärande och kunnande ska bedömas på olika sätt, till exempel
med hjälp av iakttagelser av den studerandes lärande och olika prestationer.

Bedömningen under ett studieavsnitt kan bestå av till exempel respons samt självvärdering och
kamratrespons som stödjer den studerande att utveckla sina färdigheter under lärprocessens
gång. Med hjälp av bedömningsdialog och respons samt självvärderingsfärdigheter utvecklar den
studerande en uppfattning om sig själv och hur hen talar och lyssnar samt producerar och tolkar
text.

Bedömningen i slutet av ett studieavsnitt ska grunda sig på målen för modulerna som ingår i
studieavsnittet. Utöver målen för modulerna kan studieavsnittet också innehålla lokala mål för
mångsidig kompetens. Då ett studieavsnitt inleds ska den studerande informeras om målen för
studierna så att både läraren och den studerande kan följa upp framsteg i studierna. Bedömningen
av ett studieavsnitt ska grunda sig på olika slags prestationer, till exempel skriftliga och muntliga
prestationer och eventuella andra delprestationer samt på den studerandes aktivitet under
studieavsnittets gång. Om studieavsnittet består av flera moduler från samma läroämne ges
endast ett vitsord.

Studier

EMO1 Att tolka och skriva text (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• kunna producera, tolka och analysera olika multimodala texter samt deras språkliga
strukturer och uttryck

• uppmuntras som skribent och behärska de olika skedena av en skrivprocess
• lära sig använda olika typer av texter som utgångspunkt för sitt eget skrivande
• stärka sin uppfattning om sig själv i fråga om att tolka och producera text samt ge och ta

emot respons.

Centralt innehåll

• centrala textgenrer: berättande, beskrivande, instruerande, ställningstagande och
reflekterande texter och kombinationer av dessa

• texters målgrupper, sammanställning av texthelheter; analys av textens syfte, kontexter,
innehåll, uppbyggnad, uttrycksformer och synvinklar

• skriva olika typer av texter i process, kollaborativt och individuellt samt materialbaserat
skrivande, referat av texter och kommentarer till texter

• texters flerstämmighet och intertextualitet
• språk- och textvård
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EMO2 Text och språklig medvetenhet (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• utveckla sin språkliga och textuella medvetenhet
• fördjupa sin förståelse av det egna modersmålet och text som meningsskapande helheter.

Centralt innehåll

• modersmål och identitet, språklig variation, jämförelse mellan språk, språkens ställning,
livskraftiga och utrotningshotade språk

• språkpolitik, en- och flerspråkighet, språkideologier, språkvård
• multilitteracitet och textgenre som begrepp, det vidgade textbegreppet

EMO3 Kommunikation 1 (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• uppmuntras att kommunicera aktivt, fördjupa sin kommunikationsprofil och sin medvetenhet
om språk och identitet

• fördjupa sina färdigheter i gruppkommunikation samt lära sig analysera och bedöma
fenomen i anslutning till gruppkommunikation

• lära sig analysera betydelsen av olika språkliga och icke-verbala medel och iaktta
kontextbundna variationer i olika kommunikationssituationer.

Centralt innehåll

• reflektioner över de egna kommunikationsfärdigheterna, ge och ta emot respons, förmåga
att lyssna samt målinriktat och konstruktivt delta i gruppkommunikation

• analys av olika kommunikationssituationer, konstruktion av samtal, betydelseförhandling,
språket och icke-verbal kommunikation

• språk och identitet samt kontextbundna variationer i språkbruket

EMO4 Litteratur 1 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• fördjupa och utveckla mångsidigare läsvanor
• känna till genrer inom skön- och facklitteratur samt film på det egna modersmålet och deras

uttrycksmedel
• bredda sin förmåga att läsa, analysera och tolka litteratur med hjälp av lämpliga begrepp

och metoder
• lära känna det egna modersmålets materiella och immateriella kulturarv.

Centralt innehåll

• litteraturens roll och olika sätt att läsa litteratur, i synnerhet läsning och skrivning i funktionellt
och estetiskt syfte

• centrala genrer, uttrycksformer och analysbegrepp i litteraturen
• berättelser och narrativitet i skön- och facklitteratur
• multimodala texters narrativitet, till exempel teater, film och musik
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EMO5 Att tolka text 1 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• vidareutveckla sin kritiska läskunnighet, i synnerhet sin mediekunskap
• lära sig tolka multimodala texter samt lära sig analysera deras uttrycksformer och

växelverkan
• förstå hur medierna fungerar, deras betydelse för identiteten och deras roll som

opinionsbildare i samhället
• mångsidigt kunna motivera sina åsikter, förstå och analysera andras motiveringar samt

kunna förhålla sig konstruktivt till avvikande åsikter.

Centralt innehåll

• yttrandefrihet, mediekritik, medieetik
• språkliga och audiovisuella medel som används för att påverka mottagaren samt

argumentationsteknik och retoriska stilmedel
• ideologiskt färgade texter och skillnaden mellan åsikter och vetenskaplig kunskap,

minoriteters och minoritetsspråks synlighet i medierna
• källkritik, informationssökning och -hantering, upphovsrätt
• att analysera och producera skriftliga och muntliga texter som tar ställning och påverkar

EMO6 Att producera text 1 (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• uppmuntras som skribent och utveckla sina färdigheter i att behärska skrivprocessen
• lära sig använda andra texter på det egna modersmålet som underlag för den egna

skrivprocessen och kunna bedöma texternas tillförlitlighet
• stärka sin uppfattning om vilken inverkan textens disposition, språk och uttrycksform har

för dess betydelse.

Centralt innehåll

• skrivprocessen: idéfas, avgränsning av ämnet, val av perspektiv, disposition, redigering och
finslipning; ge och ta emot respons

• materialbaserat skrivande, språk- och textvård
• ordkonstövningar som stödjer skribentens egen röst

EMO7 Kommunikation 2 (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• öka tilltron till sin förmåga att framträda och sin förståelse för anspänning
• utveckla sin färdighet att framträda samt sin förmåga att producera olika muntliga texter,

även i digitala miljöer
• fördjupa sin förmåga att analysera och bedöma talad text och audiovisuell kommunikation.

Centralt innehåll

• anspänning och koncentrationsnivå, publikkontakt och åhörarnas ansvar
• sammanställning och framförande av ett inlägg individuellt, i grupp eller som en audiovisuell

text; färdigheter i att fokusera, ta kontakt, åskådliggöra och uttrycka sig
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• kommunikationsfärdigheter och -etik i olika kommunikationskanaler, till exempel sociala
medier

• analys och bedömning av talade och audiovisuella texter

EMO8 Litteratur 2 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• öka sin kunskap om litteratur på det egna modersmålet och kunna granska skönlitteratur
också som en del av ett samhälle i förändring

• förstå betydelsen av olika kontexter för tolkningen av litteratur.

Centralt innehåll

• granska litteratur på det egna modersmålet i olika kontexter: författarens och genrens
kontext, historisk och kulturell kontext, politisk och samhällelig kontext

• granska texter ur olika synvinklar, till exempel med beaktande av olika människosyner,
identiteter, världsbilder samt hur värdegrunder och idévärldar förändrats

• litteratur som ett mångfacetterat, flerstämmigt och flerspråkigt fenomen

Betyg

Den studerande ska ges ett intyg över deltagande i undervisning i eget modersmål som
kompletterar den grundläggande utbildningen. I intyget antecknas vilket språk som studerats,
omfattningen av undervisningen och en verbal bedömning eller ett siffervitsord i enlighet med
utbildningsanordnarens beslut. I övrigt följs bestämmelserna om betygsanteckningar i grunderna
för gymnasiets läroplan.
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9. Statsrådets förordning om
gymnasieutbildning

Statsrådets förordning om gymnasieutbildning 810/2018
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10. Nivåskala för språkkunskap och
språkutveckling

Denna nivåskala är en i Finland utarbetad tillämpning av de skalor som ingår i den gemensamma
europeiska referensramen för språk: lärande, undervisning och bedömning som utvecklats av
Europarådet.

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING

Förmåga att kommunicera Förmåga att
tolka texter

Förmåga att
producera
texter

Kun-skaps-
nivå

Kommunikationsförmåga
i olika
situationer

Användning
av
kommunikationsstrategier

Kulturellt
lämpligt
språkbruk

Förmåga att
tolka texter

Förmåga att
producera
texter

A1.1

De första
grunderna i
språket

De första
grunderna i
språket

De första
grunderna i
språket

Den
studerande
klarar
sporadiskt av,
med stöd av
sin
samtalspartner,
några ofta
återkommande
och
rutinmässiga
kommunikationssituationer.

Den
studerande
behöver
mycket
hjälpmedel (till
exempel
gester,
teckningar,
lexikon,
internet). Kan
ibland gissa
eller härleda
enskilda ords
betydelse
utgående från
kontexten,
allmän
kunskap eller
sina andra
språkkunskaper.
Kan uttrycka
om hen har
förstått.

Den
studerande
kan använda
några för
språket eller
kulturen
typiska
artighetsfraser
(hälsa, säga
adjö, tacka) i
några mycket
rutinmässiga
sociala
sammanhang.

Den
studerande
förstår en
begränsad
mängd talade
och skrivna
ord och
uttryck.
Känner till
teckensystemet
eller ett
mycket
begränsat
antal
skrivtecken.

Den
studerande
kan uttrycka
sig mycket
begränsat i tal
med hjälp av
inövade ord
och inlärda
standarduttryck.
Uttalar några
inövade
uttryck
begripligt. Kan
skriva några
enskilda ord
och uttryck.

A1.2

Elementär
språkfärdighet

stadd i
utveckling

Den
studerande
klarar
sporadiskt av
ofta
återkommande
rutinmässiga
kommunikationssituationer,
men tar för det
mesta ännu
stöd av sin
samtalspartner.

Den
studerande
använder sig
av det mest
centrala ord-
och
uttrycksförrådet
i sin
kommunikation.
Behöver
mycket
hjälpmedel.
Kan be
samtalspartnern
att upprepa

Den
studerande
kan använda
några av de
allra
vanligaste
artighetsfraserna
typiska för
språket i
rutinmässiga
sociala
sammanhang.

Den
studerande
förstår skriven
text
bestående av
några ord och
långsamt tal
som
innehåller
inövade,
bekanta ord
och uttryck.
Kan urskilja
enskilda fakta
i en text.

Den
studerande
kan med
hjälp av ett
begränsat
uttrycksförråd
berätta om
några bekanta
och för hen
viktiga saker
samt skriva
några korta
meningar om
inövade
ämnen.
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eller tala
långsammare.

Uttalar de
flesta inövade
uttrycken
begripligt.
Behärskar ett
mycket
begränsat
ordförråd,
några
situationsbundna
uttryck och en
del av den
elementära
grammatiken.

A1.3

Fungerande

elementär
språkfärdighet

Den
studerande
reder sig i
många
rutinmässiga
kommunikationssituationer
men tar ibland
stöd av sin
samtalspartner.

Den
studerande
deltar i
kommunikation
men behöver
fortfarande
ofta
hjälpmedel.
Kan reagera
med korta
verbala
uttryck, små
gester (till
exempel
genom att
nicka), ljud
eller liknande
minimal
respons.
Måste ofta be
samtalspartnern
att förtydliga
eller upprepa.

Den
studerande
kan använda
vanliga uttryck
som
kännetecknar
artigt
språkbruk i
många
rutinmässiga
sociala
sammanhang.

Den
studerande
förstår med
hjälp av
kontexten
skriven text
och långsamt
tal som
innehåller
enkla,
bekanta ord
och uttryck.
Kan plocka ut
enkel
information
enligt behov ur
en kort text.

Den
studerande
behärskar en
begränsad
mängd korta,
inövade
uttryck, det
mest centrala
ordförrådet
och
grundläggande
satsstrukturer.
Kan med
hjälp av ett
begränsat
uttrycksförråd
berätta om
vardagliga
och för hen
viktiga saker
samt skriva
enkla
meddelanden.
Uttalar
inövade
uttryck
begripligt.

A2.1

Den
grundläggande
språkfärdighetens
begynnelseskede

Den
studerande
kan utbyta
tankar eller
information i
bekanta och
vardagliga
situationer
och stundtals
hålla igång en
konversation.

Den
studerande
deltar i allt
högre grad i
kommunikation.
Använder mer
sällan
nonverbala
uttryck. Måste
relativt ofta be
samtalspartnern
upprepa eller
förtydliga. Kan
i någon mån
utnyttja
samtalspartnerns

Den
studerande
klarar av
korta sociala
situationer.
Kan använda
de vanligaste
artiga
hälsnings- och
tilltalsfraserna
samt artigt
framföra till
exempel
önskemål,
invitationer,
förslag och

Den
studerande
förstår texter
som
innehåller
enkla,
bekanta ord
och uttryck
samt tydligt
tal. Förstår
det centrala
innehållet i
korta, enkla
budskap som
intresserar
hen och

Den
studerande
kan med enkla
meningar och
ett konkret
ordförråd
berätta om
vardagliga
och konkreta
saker som är
viktiga för hen.
Behärskar ett
lätt
förutsägbart
ordförråd och
många N
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uttryck i sin
egen
kommunikation.

ursäkter och
besvara
sådana.

grundtankarna
i en
förutsägbar
text som
innehåller ett
bekant
ordförråd.
Klarar mycket
enkel
slutledning
med hjälp av
kontexten.

centrala
strukturer.

Kan tillämpa
några
grundläggande
uttalsregler
också i andra
än inövade
uttryck.

A2.2

Grundläggande
språkfärdighet

stadd i
utveckling

Den
studerande
reder sig
relativt bra i
olika
vardagliga
kommunikationssituationer.
Kan i allt
högre grad ta
initiativ i en
kommunikationssituation.

Den
studerande
deltar i allt
högre grad i
kommunikation.
Använder vid
behov
standarduttryck
för att be om
precisering av
nyckelord.
Måste då
och då be
samtalspartnern
upprepa eller
förtydliga.
Använder till
exempel ett
närliggande
eller
allmännare
begrepp när
hen inte vet
det exakta
begreppet
(hund/djur
eller hus/
stuga).

Den
studerande
kan använda
språket på
ett enkelt sätt
för centrala
ändamål, till
exempel för
att utbyta
information
eller uttrycka
sin åsikt eller
ståndpunkt på
ett lämpligt
sätt. Kan
diskutera
artigt med
hjälp av
vanliga uttryck
och
grundläggande
kommunikationsrutiner.

Den
studerande
kan i mycket
stora drag
följa med
ett tydligt
anförande,
känner ofta
igen ämnet i
en pågående
diskussion
och förstår
det väsentliga
i en
allmänspråklig
text eller
långsamt tal
som
innehåller
bekanta ord.
Kan härleda
betydelsen av
obekanta ord
utgående från
kontexten.

Den
studerande
kan räkna upp
och beskriva
(för sin ålder
typiska) saker
som anknyter
till vardagen
med hjälp
av vanliga
ord, några
idiomatiska
uttryck samt
grundläggande
och ibland
också lite
svårare
strukturer.
Kan tillämpa
några
grundläggande
uttalsregler
också i andra
än inövade
uttryck.

B1.1

Fungerande
grundläggande
språkfärdighet

Den
studerande
kan relativt
obehindrat
kommunicera,
delta i
diskussioner
och uttrycka
sina åsikter
i vardagliga
kommunikationssituationer.

Den
studerande
kan i någon
mån ta initiativ
i olika skeden
av en
kommunikationssituation
och försäkra
sig om att
samtalspartnern
har förstått
budskapet.
Kan omskriva
eller byta ut
obekanta ord
eller

Den
studerande
visar att hen
behärskar de
viktigaste
artighetskutymerna.
Den
studerande
kan i sin
kommunikation
ta hänsyn till
några viktiga
kulturellt
betingade
aspekter.

Den
studerande
förstår det
väsentliga och
vissa detaljer
i tydligt och
relativt
långsamt
allmänspråkligt
tal eller i
lättfattlig
skriven text.
Förstår tal
eller skriven
text som
bygger på

Den
studerande
kan redogöra
för det
väsentliga och
även för vissa
detaljer
angående
vardagliga
ämnen,
verkliga eller
fiktiva, som
intresserar
hen.
Använder sig
av ett relativt
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omformulera
sitt budskap.
Kan diskutera
betydelsen av
obekanta
uttryck.

gemensam
erfarenhet
eller allmän
kunskap.
Urskiljer även
utan
förberedelse
det centrala
innehållet,
nyckelord och
viktiga
detaljer.

omfattande
ordförråd och
olika
strukturer
samt en del
allmänna
fraser och
idiom. Kan
tillämpa flera
grundläggande
uttalsregler
också på
andra än
inövade
uttryck.

B1.2

Flytande
grundläggande
språkfärdighet

Den
studerande
kan relativt
obehindrat
delta i
kommunikation
också i vissa
mer krävande
situationer
som till
exempel då
man
informerar om
en aktuell
händelse.

Den
studerande
kan ta initiativ
och använda
lämpliga
uttryck i en
kommunikationssituation
där ett bekant
ämne
behandlas.
Kan relativt
naturligt rätta
till
missförstånd.
Kan diskutera
betydelsen
också av mer
komplicerade
uttryck.

Den
studerande
kan för olika
ändamål
använda ett
språk som inte
är för familjärt
men inte
heller alltför
formellt. Den
studerande
känner till
de viktigaste
artighetskutymerna
och följer
dem. Den
studerande
kan i sin
kommunikation
ta hänsyn
till viktiga
kulturellt
betingade
aspekter.

Den
studerande
förstår tydligt
tal som
innehåller
fakta om
bekanta eller
relativt
allmänna
ämnen och
klarar också
i någon mån
av texter som
förutsätter
slutledning.
Den
studerande
förstår det
väsentliga och
de viktigaste
detaljerna i en
mer
omfattande
formell eller
informell
diskussion i
omgivningen.

Den
studerande
kan berätta
om vanliga
konkreta
ämnen genom
att beskriva,
specificera
och jämföra.
Uttrycker sig
relativt
obehindrat.
Kan skriva
personliga
och mer
officiella
meddelanden
och uttrycka
sina tankar
också om
en del fiktiva
ämnen.
Använder sig
av ett relativt
omfattande
ordförråd,
vanliga idiom,
olika
strukturer och
även
komplicerade
meningar.
Behärskar de
grundläggande
uttalsreglerna
också för
andra än
inövade
uttryck.

B2.1 Den
studerande

Den
studerande

Den
studerande

Den
studerande

Den
studerande
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Självständig
språkfärdighet,
grundnivå

kan
kommunicera
obehindrat
också i nya
kommunikationssituationer
som ibland
inbegriper
abstrakt, men
ändå tydligt
språk.

kan uttrycka
sin åsikt och
ibland för
att vinna
tid använda
standarduttryck,
såsom "Det är
en svår fråga".
Kan diskutera
betydelsen
också av
komplicerade
uttryck och
begrepp. Kan
ge akt på
sin egen
förståelse och
kommunikation
och korrigera
sitt språk.

strävar efter
att uttrycka
sina tankar
sakligt och
med respekt
för sin
samtalspartner
samt ta
hänsyn till de
krav som olika
situationer
ställer.

förstår muntlig
eller skriven
text som är
invecklad till
språk och
innehåll. Kan
följa med
omfattande tal
och
komplicerad
argumentation
samt redogöra
för det
centrala
innehållet i det
hörda. Förstår
en stor del av
en pågående
diskussion.
Förstår olika
typer av
skrivna texter,
som också
kan handla
om abstrakta
ämnen, fakta,
attityder och
åsikter.

kan med
mångsidiga
strukturer och
ett relativt
omfattande
ordförråd,
som också
inbegriper
idiomatiska
och abstrakta
uttryck, uttala
sig relativt
klart och exakt
om olika saker
som hör till
det egna
erfarenhetsområdet.
Kan delta
också i relativt
formella
diskussioner.
Behärskar ett
relativt
omfattande
ordförråd och
även
krävande
satsstrukturer.
Uttalet är
tydligt,
betoningen
ligger på rätt
stavelse i
ordet och talet
innehåller
några för
målspråket
typiska
intonationsmönster.

B2.2

Fungerande
självständig
språkfärdighet

Den
studerande
kan använda
språket i
olika typer av
kommunikationssituationer,
också nya,
som
förutsätter ett
mångsidigt
språk.

Den
studerande
strävar efter
att ge
respons,
komma med
kompletterande
synpunkter
eller
slutsatser.
Kan bidra till
att
kommunikationen
fortlöper och
vid behov
använda
omskrivningar.

Den
studerande
kan uttrycka
sina tankar
naturligt,
tydligt och
artigt både i
en formell och
en informell
situation samt
välja
språkbruk
efter situation
och
samtalspartner.

Den
studerande
förstår
pågående
eller inspelat,
klart
strukturerat
talat
standardspråk
i alla
situationer.
Förstår i viss
mån också
främmande
språkformer.
Kan läsa
invecklade

Den
studerande
kan uttrycka
sig på ett
säkert, tydligt
och artigt sätt.
Behärskar i
stor
utsträckning
språkliga
medel för
att uttrycka
konkreta och
abstrakta,
bekanta och
obekanta
ämnen. Kan
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Kan diskutera
betydelsen
också av
komplicerade
uttryck och
begrepp.

Kan använda
strategier som
stödjer
förståelsen,
såsom att
plocka ut
det centrala
innehållet och
till exempel
göra
anteckningar
om det hörda.

texter skrivna
för olika
ändamål och
sammanfatta
det centrala
innehållet i
dem. Den
studerande
kan känna
igen attityder
och kritiskt
bedöma det
hörda och/
eller lästa.

kommunicera
spontant och
skriva en
tydlig och
strukturerad
text. Uttalet är
mycket tydligt,
betoningen
ligger på rätt
stavelse i
ordet och talet
innehåller
några för
målspråket
typiska
intonationsmönster.

C1.1

Avancerad
språkfärdighet,
grundnivå

Den
studerande
kan
kommunicera
mångsidigt,
obehindrat
och exakt
i alla
kommunikationssituationer.

Den
studerande tar
på ett naturligt
sätt ansvar för
att
kommunikationen
flyter. Kan
omformulera
sitt budskap
och klara
sig ur svåra
situationer.
Använder
skickligt
språk- eller
kontextrelaterade
antydningar
för att dra
slutsatser eller
förutspå det
som kommer.

Den
studerande
kan använda
språket
flexibelt och
effektivt för
sociala
ändamål,
även uttrycka
känslotillstånd,
indirekta
antydningar
(till exempel
ironi) och
humor.

Den
studerande
förstår i detalj
också längre
anföranden
om bekanta
och allmänna
ämnen, även
om talet inte
skulle vara
tydligt
strukturerat
eller om det
skulle
innehålla
idiomatiska
uttryck eller
registerbyten.
Den
studerande
förstår i detalj
invecklade
abstrakta
skrivna texter
och kan
kombinera
information
från
komplicerade
texter.

Den
studerande
kan uttrycka
sig
obehindrat,
exakt och
strukturerat
om många
olika ämnen
eller hålla ett
relativt långt,
förberett
anförande.
Kan med
säker och
personlig stil
skriva
välstrukturerade
texter om
invecklade
ämnen. Det
språkliga
uttrycksförrådet
är mycket
omfattande.
Uttalet är
naturligt och
behagligt att
lyssna på.
Talrytmen och
intonationen
är typiska för
målspråket.
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11. Anvisning: mål, centralt innehåll
och bedömning av den studerandes
lärande i undervisning i samiska som
kompletterar gymnasieutbildningen

Anvisning 7.11.2019 OPH-2264-2019

Utbildningsstyrelsen ger bifogade anvisning om målen, det centrala innehållet och bedömningen
av den studerandes lärande i undervisning i samiska som kompletterar gymnasieutbildningen.
Anvisningen gäller undervisning i samiska som kompletterar gymnasieutbildningen och som
ordnas med separat finansiering (Undervisningsministeriets förordning om grunderna för
statsunderstöd som beviljas för kompletterande undervisning i den grundläggande utbildningen
och gymnasieutbildningen för elever med främmande språk, samiska och romani som modersmål
1777/2009).

Denna anvisning ersätter Utbildningsstyrelsens anvisning som utgör bilaga 3 till Grunderna för
gymnasiets läroplan 2015 (Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015).

Undervisningen ska ordnas i enlighet med denna anvisning från och med 1.8.2021.

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen

Undervisningsråd Petri Lehikoinen

11.1. Mål, centralt innehåll och bedömning av den
studerandes lärande i undervisning i samiska
som kompletterar gymnasieutbildningen

Utbildningsstyrelsens anvisning nr 2264-2019.

Enligt Finlands grundlag har alla som bor i Finland rätt att upprätthålla och utveckla sitt språk
och sin kultur. Syftet med undervisningen i samiska är att stödja den studerande att utveckla en
aktiv flerspråkighet och ett intresse för kontinuerligt språklärande. Undervisningen i samiska ska
stödja den studerandes delaktighet som en aktiv och balanserad medlem i såväl sin egen språk-
och kulturgemenskap som i den finländska språk- och kulturgemenskapen samt som global aktör.
Undervisningen i samiska ska samarbeta med undervisningen i lärokursen svenska och litteratur
och undervisningen i övriga läroämnen.

Språkpedagogiken stärker den studerandes språkliga medvetenhet och förmåga att använda
flera språk parallellt samt fördjupar hens multilitteracitet och förmåga att anpassa sig till
språkgemenskapen. Språkpedagogiken hjälper även den studerande att bygga upp sin språkliga
och kulturella identitet. Målet är att den studerande ska lära sig uppfatta och värdesätta den
språkliga och kulturella mångfalden samt de språkliga rättigheterna i den egna vardagen och
i samhället i övrigt. Den studerandes utgångsläge och språkkunskaper ska tas i beaktande i
studierna. I studierna ska man utnyttja olika studiemiljöer såsom bibliotek, teatrar och museer
samt övriga kulturella institutioner. I studierna ska den studerande även utnyttja sin egen
språkgemenskap, sina språk- och textmiljöer samt den språkliga och kulturella mångfalden i
skolgemenskapen och andra gemenskaper. I studierna ska man använda tillräckligt krävande
material och arbetssätt som är meningsfulla för den studerande, ger upplevelser och utvecklar
kreativiteten.
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Målen och innehållet har fastställts för undervisning i samiska som omfattar två
undervisningstimmar per vecka under hela gymnasieutbildningen. Utbildningsanordnaren ska
göra upp en lokal läroplan, där målen för undervisningen och det centrala innehållet väljs med
hänsyn till det samiska språkets särdrag. Läroplanen i samiska kan också utarbetas gemensamt
av flera utbildningsanordnare.

Undervisningens uppdrag

Undervisningen i samiska ska handleda den studerande till att uttrycka sig själv mångsidigt,
utveckla sina kommunikativa färdigheter, aktivt söka och kritiskt granska information och tolka
texter samt till etiska reflektioner. Undervisningens uppdrag är att stödja och utveckla den
studerandes språkliga medvetenhet vilket bidrar till att hens uppskattning för det samiska språket
ökar och hen blir motiverad att fördjupa sina kunskaper i samiska.

I undervisningen kombineras företeelser inom språk-, litteratur- och kulturforskning. Den
studerandes kännedom om och mångsidiga användning av det samiska språket breddas och hen
lär sig känna de språkliga rötterna samt utvecklar sin förmåga att jämföra språkets olika drag med
andra språk som hen kan. Den studerande utvecklar samtidigt sitt ord- och begreppsförråd och
sin multilitteracitet. Hen utvecklar sin kunskap om den egna kulturens litteratur, berättartradition,
visuella kultur, musik och drama.

Undervisningens mål

Målen för undervisningen i samiska som kompletterar gymnasieutbildningen berör den
studerandes kommunikationsfärdigheter, förmåga att tolka och producera text samt utvecklingen
av den studerandes språkliga och kulturella kännedom. Målen för undervisningen är följande:

Kommunikationsfärdigheter

Målet är att den studerande ska

• kunna kommunicera målinriktat, ändamålsenligt och etiskt såväl enskilt som i grupp samt
kunna analysera, bedöma och utveckla sina egna kommunikationsfärdigheter

• kunna analysera och bedöma olika kommunikationssituationer och -relationer samt
kommunikationsfenomen och -färdigheter och kommunikationsetik som ingår i kontexten.

Att tolka texter

Målet är att den studerande ska

• utveckla sin kritiska och kulturella läskunnighet så att hen kan analysera och utvärdera
multimodala texter och vara medveten om deras syften och kontexter, till exempel fakta-
och medietext, litteratur och muntlig text, samt kan använda sig av relevanta begrepp för
att analysera text

• utveckla sin förmåga att tolka skön- och facklitteratur i estetiskt och funktionellt syfte,
fördjupa sin förståelse för litterära medel och behärska relevanta begrepp för att analysera
litteratur

• kritiskt kunna granska olika informationskällor samt informationens syfte, tillförlitlighet och
användbarhet.

Att producera texter

Målet är att den studerande ska

• utveckla sin kritiska och kulturella läskunnighet så att hen kan producera och dra nytta av
multimodala texter och vara medveten om deras syften och kontexter, kan uttrycka sig och
motivera sina tankar samt använda ett för situationen lämpligt språk och uttryckssätt
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• kunna behärska de olika faserna i en skrivprocess och reflektera över sina egna
skrivprocesser, kunna ge och ta emot respons samt tillämpa respons i sitt skrivande

• stärka sina färdigheter att behärska standardspråket och dess normer i tal och skrift
samt kunna använda olika källor på ett ändamålsenligt sätt och förstå och följa regler om
upphovsrätt.

Att utveckla språklig och kulturell medvetenhet

Målet är att den studerande ska

• bli medveten om vilken betydelse språket och olika kunskapsområden har för lärandet och
tänkandet samt hur den språkliga och kulturella mångfalden inverkar på identiteten

• fördjupa sina kunskaper om samiskans struktur, ordförråd, olika register, uttrycksformer
och tonlägen och deras meningsskapande funktion samt om litteraturen och andra
kulturprodukter

• bekanta sig med de samiska språken som helhet samt förstå sin egen roll som
upprätthållare av samiskan.

Bedömning

Syftet med bedömningen är att främja och stödja lärandet och synliggöra olika aspekter av
den studerandes kunnande och utveckling. Responsen och bedömningen är kopplade till de
modulspecifika mål som grundar sig på lärokursens allmänna mål. Modulernas mål bildar målen
för de lokala studieavsnitten eller sammanfogas till sådana. Bedömningen ska vara mångsidig,
öppen och rättvis samt basera sig på delaktighet och uppmuntran och vägleda den studerande till
självvärdering. Den studerandes lärande och kunnande ska bedömas på olika sätt, till exempel
med hjälp av iakttagelser av den studerandes lärande och olika prestationer.

Bedömningen under ett studieavsnitt kan bestå av till exempel respons samt självvärdering och
kamratrespons som stödjer den studerande att utveckla sina färdigheter under lärprocessens
gång. Med hjälp av bedömningsdialog och respons samt självvärderingsfärdigheter utvecklar den
studerande en uppfattning om sig själv och hur hen talar och lyssnar samt producerar och tolkar
text.

Bedömningen i slutet av ett studieavsnitt ska grunda sig på målen för modulerna som ingår i
studieavsnittet. Utöver målen för modulerna kan studieavsnittet också innehålla lokala mål för
mångsidig kompetens. Då ett studieavsnitt inleds ska den studerande informeras om målen för
studierna så att både läraren och den studerande kan följa upp framsteg i studierna. Bedömningen
av ett studieavsnitt ska grunda sig på olika slags prestationer, till exempel skriftliga och muntliga
prestationer och eventuella andra delprestationer samt på den studerandes aktivitet under
studieavsnittets gång. Om studieavsnittet består av flera moduler från samma läroämne ges
endast ett vitsord.

Studier

SMO1 Att tolka och skriva text (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• kunna producera, tolka och analysera olika multimodala samiska texter samt deras
språkliga strukturer och uttryck

• uppmuntras som skribent och behärska de olika skedena av en skrivprocess
• lära sig använda olika typer av texter som utgångspunkt för sitt eget skrivande
• stärka sin uppfattning om sig själv i fråga om att tolka och producera text samt ge och ta

emot respons.
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Centralt innehåll

• centrala textgenrer: berättande, beskrivande, instruerande, ställningstagande och
reflekterande texter och kombinationer av dessa

• texters målgrupper, sammanställning av texthelheter; analys av textens syfte, kontext,
innehåll, uppbyggnad, uttrycksformer och synvinklar

• skriva olika typer av texter i process, kollaborativt och individuellt samt materialbaserat
skrivande, referat av texter och kommentarer till texter

• texters flerstämmighet och intertextualitet
• språk- och textvård

SMO2 Text och språklig medvetenhet (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• utveckla sin språkliga och textuella medvetenhet
• fördjupa sin förståelse av språk och text som meningsskapande helheter
• förstå de samiska språken som helhet bland språken i världen samt vilken inverkan

kulturella kontakter har.

Centralt innehåll

• samiska och identitet, språklig variation, jämförelse mellan språk, språkens ställning,
livskraftiga och utrotningshotade språk

• språkpolitik, en- och flerspråkighet, språkideologier, språkvård
• multilitteracitet och textgenre som begrepp, det vidgade textbegreppet

SMO3 Kommunikation 1 (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• uppmuntras att kommunicera aktivt, fördjupa sin kommunikationsprofil och sin medvetenhet
om språk och identitet

• fördjupa sina färdigheter i gruppkommunikation samt lära sig analysera och bedöma
fenomen i anslutning till gruppkommunikation

• lära sig analysera betydelsen av olika språkliga och icke-verbala medel och iaktta
kontextbundna variationer i olika kommunikationssituationer.

Centralt innehåll

• reflektioner över de egna kommunikationsfärdigheterna, ge och ta emot respons, förmåga
att lyssna samt att målinriktat och konstruktivt delta i gruppkommunikation

• analys av olika kommunikationssituationer, konstruktion av samtal, betydelseförhandling,
språket och icke-verbal kommunikation

• språk och identitet samt kontextbundna variationer i språkbruket

SMO4 Litteratur 1 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• fördjupa och utveckla mångsidigare läsvanor
• känna till genrerna och uttrycksmedlen inom samisk skön- och facklitteratur samt film
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• bredda sina läsfärdigheter, analysera och tolka litteratur av och om samer med hjälp av
lämpliga begrepp och metoder

• lära känna samernas historia och det materiella och immateriella samiska kulturarvet.

Centralt innehåll

• litteraturens roll och olika sätt att läsa litteratur, i synnerhet läsning och skrivning i funktionellt
och estetiskt syfte

• centrala genrer, uttrycksformer och analysbegrepp
• berättelser och narrativitet i skön- och facklitteratur, mytiska berättelser, jojkning och

sångtradition
• narrativitet i multimodala texter, till exempel teater, film och musik

SMO5 Att tolka text 1 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• vidareutveckla sin kritiska läskunnighet, i synnerhet sin mediekunskap
• lära sig tolka multimodala samiska texter, samt lära sig analysera deras uttrycksformer och

växelverkan, även ur samiskt perspektiv
• förstå hur medierna fungerar, deras betydelse för identiteten och deras roll som

opinionsbildare i samhället
• mångsidigt kunna motivera sina åsikter, förstå och analysera andras motiveringar samt

kunna förhålla sig konstruktivt till avvikande åsikter.

Centralt innehåll

• yttrandefrihet, mediekritik, medieetik
• språkliga och audiovisuella medel som används för att påverka mottagaren samt

argumentationsteknik och retoriska stilmedel
• ideologiskt färgade texter och skillnaden mellan åsikter och vetenskaplig kunskap,

minoriteters och minoritetsspråks synlighet i medierna
• källkritik, informationssökning och -hantering, upphovsrätt
• att analysera och producera skriftliga och muntliga texter som tar ställning och påverkar

SMO6 Att producera text 1 (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• uppmuntras som skribent och utveckla sina färdigheter i att behärska skrivprocessen i
samiska

• lära sig använda andra samiska texter som underlag för den egna skrivprocessen och
kunna bedöma texternas tillförlitlighet

• stärka sin uppfattning om vilken inverkan textens disposition, språk och uttrycksform har
för dess betydelse.

Centralt innehåll

• skrivprocessen: idéfas, avgränsning av ämnet, val av perspektiv, disposition, bearbetning
och finslipning; ge och ta emot respons

• materialbaserat skrivande, språk- och textvård
• ordkonstövningar som stärker skribentens egen röst

SMO7 Kommunikation 2 (1 sp)
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Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• öka tilltron till sin förmåga att framträda och sin förståelse för anspänning
• utveckla sin färdighet att framträda samt sin förmåga att producera olika muntliga texter,

även i digitala miljöer
• fördjupa sin förmåga att analysera och bedöma talad text och audiovisuell kommunikation.

Centralt innehåll

• anspänning och koncentrationsnivå, publikkontakt och åhörarnas ansvar
• särdrag för kommunikation på samiska

• sammanställning och framförande av ett inlägg individuellt, i grupp eller som en audiovisuell
text; färdigheter i att fokusera, ta kontakt, åskådliggöra och uttrycka sig

• kommunikationsfärdigheter och -etik i olika kommunikationskanaler, till exempel sociala
medier

• analys och bedömning av talade och audiovisuella texter

SMO8 Litteratur 2 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• öka sin kunskap om samisk litteratur och kunna granska skönlitteratur också som en del
av ett samhälle i förändring

• förstå betydelsen av olika kontexter för tolkningen av litteratur
• kunna analysera inhemsk och utländsk litteratur som skrivits av eller handlar om samer

samt annan konst som en del av den kulturella kontexten.

Centralt innehåll

• granska samisk litteratur i olika kontexter: författarens och genrens kontext, historisk och
kulturell kontext, politisk och samhällelig kontext

• granska texter ur olika synvinklar, till exempel med beaktande av olika människosyner,
identiteter, världsbilder, värdegrunder och idévärldar

• den samiska litteraturen och litteratur om och av samer som ett mångfacetterat,
flerstämmigt och flerspråkigt fenomen

Betyg

Den studerande ska ges ett intyg över deltagande i undervisning i samiska som
kompletterar gymnasieutbildningen. I intyget antecknas vilket språk som studerats, omfattningen
av undervisningen och en verbal bedömning eller ett siffervitsord i enlighet med
utbildningsanordnarens beslut. I övrigt följs bestämmelserna om betygsanteckningar i grunderna
för gymnasiets läroplan.
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ng 12. Anvisning: mål, centralt innehåll
och bedömning av den studerandes
lärande i undervisning i romani som
kompletterar gymnasieutbildning

Anvisning 7.11.2019 OPH-2265-2019

Utbildningsstyrelsen ger bifogade anvisning om målen, det centrala innehållet och bedömningen
av den studerandes lärande i undervisning i romani som kompletterar gymnasieutbildningen.
Anvisningen gäller undervisning i romani som kompletterar gymnasieutbildningen och som
ordnas med separat finansiering (Undervisningsministeriets förordning om grunderna för
statsunderstöd som beviljas för kompletterande undervisning i den grundläggande utbildningen
och gymnasieutbildningen för elever med främmande språk, samiska och romani som modersmål
1777/2009).

Denna anvisning ersätter Utbildningsstyrelsens anvisning som utgör bilaga 4 till Grunderna för
gymnasiets läroplan 2015 (Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015).

Undervisningen ska ordnas i enlighet med denna anvisning från och med 1.8.2021.

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen

Undervisningsråd Petri Lehikoinen

12.1. Mål, centralt innehåll och bedömning av den
studerandes lärande i undervisning i romani
som kompletterar gymnasieutbildningen

Utbildningsstyrelsens anvisning nr 2265-2019.

Enligt Finlands grundlag har alla som bor i Finland rätt att upprätthålla och utveckla sitt språk
och sin kultur. Syftet med undervisningen i romani är att stödja den studerande att utveckla en
aktiv flerspråkighet och ett intresse för kontinuerligt språklärande. Undervisningen i romani ska
stödja den studerandes delaktighet som en aktiv och balanserad medlem i såväl sin egen språk-
och kulturgemenskap som i den finländska språk- och kulturgemenskapen samt som global aktör.
Undervisningen i romani ska samarbeta med undervisningen i lärokursen svenska och litteratur
och undervisningen i övriga läroämnen.

Språkpedagogiken stärker den studerandes språkliga medvetenhet och förmåga att använda
flera språk parallellt samt fördjupar hens multilitteracitet och förmåga att anpassa sig till
språkgemenskapen. Språkpedagogiken hjälper även den studerande att bygga upp sin språkliga
och kulturella identitet. Målet är att den studerande ska lära sig uppfatta och värdesätta den
språkliga och kulturella mångfalden samt de språkliga rättigheterna i den egna vardagen och
i samhället i övrigt. Den studerandes utgångsläge och språkkunskaper ska tas i beaktande i
studierna. I studierna ska man utnyttja olika studiemiljöer såsom bibliotek, teatrar och museer
samt övriga kulturella institutioner. I studierna ska den studerande även dra nytta av sin egen
språkgemenskap, sina språk- och textmiljöer samt den språkliga och kulturella mångfalden i
skolgemenskapen och andra gemenskaper. I studierna ska man använda tillräckligt krävande
material och arbetssätt som är meningsfulla för den studerande, ger upplevelser och utvecklar
kreativiteten.
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Målen och innehållet har fastställts för undervisning i romani som omfattar två
undervisningstimmar per vecka under hela gymnasieutbildningen. Utbildningsanordnaren ska
göra upp en lokal läroplan, där målen för undervisningen och det centrala innehållet väljs med
hänsyn till det romska språkets särdrag. Läroplanen i romani kan också utarbetas gemensamt av
flera utbildningsanordnare.

Undervisningens uppdrag

Undervisningen i romani ska handleda den studerande till att uttrycka sig själv mångsidigt,
utveckla sina kommunikativa färdigheter, aktivt söka och kritiskt granska information och tolka
texter samt till etiska reflektioner. Undervisningens uppdrag är att stödja och utveckla den
studerandes språkliga medvetenhet. Den studerandes uppskattning för det romska språket ökar
och hen blir motiverad att fördjupa sina kunskaper i romani.

I undervisningen kombineras företeelser inom språk-, litteratur- och kulturforskning. Den
studerandes kännedom om och mångsidiga användning av det romska språket breddas och hen
lär sig känna de språkliga rötterna samt utvecklar sin förmåga att jämföra språkets olika drag med
andra språk som hen kan. Den studerande utvecklar samtidigt sitt ord- och begreppsförråd och
sin multilitteracitet. Hen utvecklar sin kunskap om den egna kulturens litteratur, berättartradition,
visuella kultur, musik och drama.

Undervisningens mål

Målen för undervisningen i romani som kompletterar gymnasieutbildningen berör den studerandes
kommunikationsfärdigheter, förmåga att tolka och producera text samt utvecklingen av den
studerandes språkliga och kulturella kännedom. Målen för undervisningen är följande:

Kommunikationsfärdigheter

Målet är att den studerande ska

• kunna kommunicera målinriktat, ändamålsenligt och etiskt såväl enskilt som i grupp samt
kunna analysera, bedöma och utveckla sina egna kommunikationsfärdigheter

• kunna analysera och bedöma olika kommunikationssituationer och -relationer samt
kommunikationsfenomen och -färdigheter och kommunikationsetik som ingår i kontexten

Att tolka texter

Målet är att den studerande ska

• utveckla sin kritiska och kulturella läskunnighet så att hen kan analysera och utvärdera
multimodala texter och vara medveten om deras syften och kontexter, till exempel fakta-
och medietext, litteratur och muntlig text, samt kan använda sig av relevanta begrepp för
att analysera text

• utveckla sin förmåga att tolka skön- och facklitteratur i estetiskt och funktionellt syfte,
fördjupa sin förståelse för litterära medel och behärska relevanta begrepp för att analysera
litteratur

• kritiskt kunna granska olika informationskällor samt informationens syfte, tillförlitlighet och
användbarhet.

Att producera texter

Målet är att den studerande ska

• utveckla sin kritiska och kulturella läskunnighet så att hen kan producera och dra nytta av
multimodala texter och vara medveten om deras syften och kontexter, kan uttrycka sig och
motivera sina tankar samt använda ett för situationen lämpligt språk och uttryckssätt
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ng • kunna behärska de olika faserna i en skrivprocess och reflektera över sina egna
skrivprocesser, kunna ge och ta emot respons samt tillämpa respons i sitt skrivande

• stärka sina färdigheter att behärska standardspråket och dess normer i tal och skrift
samt kunna använda olika källor på ett ändamålsenligt sätt och förstå och följa regler om
upphovsrätt.

Att utveckla språklig och kulturell medvetenhet

Målet är att den studerande ska

• bli medveten om vilken betydelse språket och olika kunskapsområden har för lärandet och
tänkandet samt hur den språkliga och kulturella mångfalden inverkar på identiteten

• fördjupa sina kunskaper om den finländska romanins struktur, ordförråd, olika register,
uttrycksformer och tonlägen och deras meningsskapande funktion samt om litteraturen och
andra kulturprodukter

• bekanta sig med de romska dialekter som talas på olika håll i världen samt förstå sin egen
roll som upprätthållare av det romska språket i Finland.

Bedömning

Syftet med bedömningen är att främja och stödja lärandet och synliggöra olika aspekter av
den studerandes kunnande och utveckling. Responsen och bedömningen är kopplade till de
modulspecifika mål som grundar sig på lärokursens allmänna mål. Modulernas mål bildar målen
för de lokala studieavsnitten eller sammanfogas till sådana. Bedömningen ska vara mångsidig,
öppen och rättvis samt basera sig på delaktighet och uppmuntran och vägleda den studerande till
självvärdering. Den studerandes lärande och kunnande ska bedömas på olika sätt, till exempel
med hjälp av iakttagelser av hens lärande och olika prestationer.

Bedömningen under ett studieavsnitt kan bestå av till exempel respons samt självvärdering och
kamratrespons som stödjer den studerande att utveckla sina färdigheter under lärprocessens
gång. Med hjälp av bedömningsdialog och respons samt självvärderingsfärdigheter utvecklar den
studerande en uppfattning om sig själv och hur hen talar och lyssnar samt producerar och tolkar
text.

Bedömningen i slutet av ett studieavsnitt ska grunda sig på målen för modulerna som ingår i
studieavsnittet. Utöver målen för modulerna kan studieavsnittet också innehålla lokala mål för
mångsidig kompetens. Då ett studieavsnitt inleds ska den studerande informeras om målen för
studierna så att både läraren och den studerande kan följa upp framsteg i studierna. Bedömningen
av ett studieavsnitt ska grunda sig på olika slags prestationer, till exempel skriftliga och muntliga
prestationer och eventuella andra delprestationer samt på den studerandes aktivitet under
studieavsnittets gång. Om studieavsnittet består av flera moduler från samma läroämne ges
endast ett vitsord.

Studier

RMO1 Att tolka och skriva text (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• kunna producera, tolka och analysera olika multimodala romska texter samt deras språkliga
strukturer och uttryck

• uppmuntras som skribent och behärska de olika skedena av en skrivprocess
• lära sig använda olika typer av texter som utgångspunkt för sitt eget skrivande
• stärka sin uppfattning om sig själv i fråga om att tolka och producera text samt ge och ta

emot respons.
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Centralt innehåll

• centrala textgenrer: berättande, beskrivande, instruerande, ställningstagande och
reflekterande texter och kombinationer av dessa

• texters målgrupper, sammanställning av texthelheter; analys av textens syfte, kontexter,
innehåll, uppbyggnad, uttrycksformer och synvinklar

• skriva olika typer av texter i process, kollaborativt och individuellt samt materialbaserat
skrivande, referat av texter och kommentarer till texter

• texters flerstämmighet och intertextualitet
• språk- och textvård

RMO2 Text och språklig medvetenhet (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• utveckla sin språkliga och textuella medvetenhet
• fördjupa sin förståelse av språk och text som meningsskapande helheter
• förstå romanins ställning bland språken i världen samt vilken inverkan kulturella kontakter

har.

Centralt innehåll

• romani och identitet, språklig variation, jämförelse mellan språk, språkens ställning,
livskraftiga och utrotningshotade språk

• språkpolitik, en- och flerspråkighet, språkideologier, språkvård
• multilitteracitet och textgenre som begrepp, det vidgade textbegreppet

RMO3 Kommunikation 1 (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• uppmuntras att kommunicera aktivt, fördjupa sin kommunikationsprofil och sin medvetenhet
om språk och identitet

• fördjupa sina färdigheter i gruppkommunikation samt lära sig analysera och bedöma
fenomen i anslutning till gruppkommunikation

• lära sig analysera betydelsen av olika språkliga och icke-verbala medel och iaktta
kontextbundna variationer i olika kommunikationssituationer.

Centralt innehåll

• reflektioner över de egna kommunikationsfärdigheterna, ge och ta emot respons, förmåga
att lyssna samt målinriktat och konstruktivt delta i gruppkommunikation

• analys av olika kommunikationssituationer, konstruktion av samtal, betydelseförhandling,
språket och icke-verbal kommunikation

• språk och identitet samt kontextbundna variationer i språkbruket

RMO4 Litteratur 1 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• fördjupa och utveckla mångsidigare läsvanor
• känna till genrer inom romsk skön- och facklitteratur samt film och deras uttrycksmedel
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ng • bredda sin förmåga att läsa, analysera och tolka litteratur på romani och litteratur av och
om romer med hjälp av lämpliga begrepp och metoder

• lära känna romernas historia och det materiella och immateriella romska kulturarvet.

Centralt innehåll

• litteraturens roll och olika sätt att läsa litteratur, i synnerhet läsning och skrivning i funktionellt
och estetiskt syfte

• centrala genrer, uttrycksformer och analysbegrepp i litteraturen
• berättelser och narrativitet i skön- och facklitteratur, romernas sångtradition och mytiska

berättelser
• multimodala texters narrativitet, till exempel teater, film och musik

RMO5 Att tolka text 1 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• vidareutveckla sin kritiska läskunnighet, i synnerhet sin mediekunskap
• lära sig tolka multimodala romska texter samt lära sig analysera deras uttrycksformer och

växelverkan, även ur den romska kulturens perspektiv
• förstå hur medierna fungerar, deras betydelse för identiteten och deras roll som

opinionsbildare i samhället
• mångsidigt kunna motivera sina åsikter, förstå och analysera andras motiveringar samt

kunna förhålla sig konstruktivt till avvikande åsikter.

Centralt innehåll

• yttrandefrihet, mediekritik, medieetik
• språkliga och audiovisuella medel som används för att påverka mottagaren samt

argumentationsteknik och retoriska stilmedel
• ideologiskt färgade texter och skillnaden mellan åsikter och vetenskaplig kunskap,

minoriteters och minoritetsspråks synlighet i medierna
• källkritik, informationssökning och -hantering, upphovsrätt
• att analysera och producera skriftliga och muntliga texter som tar ställning och påverkar

RMO6 Att producera text 1 (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• uppmuntras som skribent och utveckla sina färdigheter i att behärska skrivprocessen
• lära sig använda andra romska texter som underlag för den egna skrivprocessen och kunna

bedöma texternas tillförlitlighet
• stärka sin uppfattning om vilken inverkan textens disposition, språk och uttrycksform har

för dess betydelse.

Centralt innehåll

• skrivprocessen: idéfas, avgränsning av ämnet, val av perspektiv, disposition, redigering och
finslipning; ge och ta emot respons

• materialbaserat skrivande, språk- och textvård
• ordkonstövningar som stärker skribentens egen röst

RMO7 Kommunikation 2 (1 sp)
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Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• öka tilltron till sin förmåga att framträda och sin förståelse för anspänning
• utveckla sin färdighet att framträda samt sin förmåga att producera olika muntliga texter,

även i digitala miljöer
• fördjupa sin förmåga att analysera och bedöma talad text och audiovisuell kommunikation.

Centralt innehåll

• anspänning och koncentrationsnivå, publikkontakt och åhörarnas ansvar

• särdrag för kommunikation på romani
• sammanställning och framförande av ett inlägg individuellt, i grupp eller som en audiovisuell

text; färdigheter i att fokusera, ta kontakt, åskådliggöra och uttrycka sig
• kommunikationsfärdigheter och -etik i olika kommunikationskanaler, till exempel sociala

medier
• analys och bedömning av talade och audiovisuella texter

RMO8 Litteratur 2 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• öka sin kunskap om romsk litteratur och kunna granska skönlitteratur också som en del av
ett samhälle i förändring

• förstå betydelsen av olika kontexter för tolkningen av litteratur
• kunna analysera inhemsk och utländsk litteratur som skrivits av eller handlar om romer

samt annan konst som en del av den kulturella kontexten.

Centralt innehåll

• granska romsk litteratur i olika kontexter: författarens och genrens kontext, historisk och
kulturell kontext, politisk och samhällelig kontext

• granska texter ur olika synvinklar, till exempel med beaktande av olika människosyner,
identiteter, världsbilder samt hur värdegrunder och idévärldar förändrats

• den romska litteraturen och litteratur av och om romer som ett mångfacetterat, flerstämmigt
och flerspråkigt fenomen

Betyg

Den studerande ska ges ett intyg över deltagande i undervisning i romani som
kompletterar gymnasieutbildningen. I intyget antecknas vilket språk som studerats, omfattningen
av undervisningen och en verbal bedömning eller ett siffervitsord i enlighet med
utbildningsanordnarens beslut. I övrigt följs bestämmelserna om betygsanteckningar i grunderna
för gymnasiets läroplan.
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13. Anvisning: mål, centralt innehåll
och bedömning av den studerandes
lärande i undervisning i den
studerandes eget modersmål som
kompletterar gymnasieutbildningen

Anvisning 7.11.2019 OPH-2266-2019

Utbildningsstyrelsen ger bifogade anvisning om målen, det centrala innehållet och bedömningen
av den studerandes lärande i undervisning i den studerandes eget modersmål som
kompletterar gymnasieutbildningen. Anvisningen gäller undervisning i den studerandes eget
modersmål som kompletterar gymnasieutbildningen och som ordnas med separat finansiering
(Undervisningsministeriets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för
kompletterande undervisning i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för
elever med främmande språk, samiska och romani som modersmål 1777/2009).

Denna anvisning ersätter Utbildningsstyrelsens anvisning som utgör bilaga 5 till Grunderna för
gymnasiets läroplan 2015 (Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015).

Undervisningen ska ordnas i enlighet med denna anvisning från och med 1.8.2021.

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen

Undervisningsråd Petri Lehikoinen

13.1. Mål, centralt innehåll och bedömning av den
studerandes lärande i undervisning i den
studerandes eget modersmål som kompletterar
gymnasieutbildningen

Utbildningsstyrelsens anvisning nr 2266-2019.

Enligt Finlands grundlag har alla som bor i Finland rätt att upprätthålla och utveckla sitt språk
och sin kultur. Syftet med undervisningen i eget modersmål är att stödja den studerande att
utveckla en aktiv flerspråkighet och ett intresse för kontinuerligt språklärande. Undervisningen i
eget modersmål ska stödja den studerandes delaktighet som en aktiv och balanserad medlem i
såväl sin egen språk- och kulturgemenskap som i den finländska språk- och kulturgemenskapen
samt som global aktör. Undervisningen i eget modersmål ska samarbeta med undervisningen i
lärokursen svenska och litteratur och undervisningen i övriga läroämnen.

Språkpedagogiken stärker den studerandes språkliga medvetenhet och färdigheter att använda
flera språk parallellt samt fördjupar hens multilitteracitet och förmåga att anpassa sig till
språkgemenskapen. Språkpedagogiken hjälper även den studerande att bygga upp sin språkliga
och kulturella identitet. Målet är att den studerande ska lära sig uppfatta och värdesätta den
språkliga och kulturella mångfalden samt de språkliga rättigheterna i den egna vardagen och i
samhället i övrigt.

Den studerandes utgångsläge och språkkunskaper ska tas i beaktande i studierna. I studierna
ska man utnyttja olika studiemiljöer såsom bibliotek, teatrar och museer samt övriga kulturella
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institutioner. I studierna ska den studerande även utnyttja sin egen språkgemenskap, sina språk-
och textmiljöer samt den språkliga och kulturella mångfalden i skolgemenskapen och andra
gemenskaper. I studierna ska man använda tillräckligt krävande material och arbetssätt som är
meningsfulla för den studerande, ger upplevelser och utvecklar kreativiteten.

Denna anvisning har utarbetats för alla språk som undervisas som eget modersmål. Målen
och det centrala innehållet har fastställts för undervisning i eget modersmål som omfattar två
undervisningstimmar per vecka under hela gymnasieutbildningen. Utbildningsanordnaren ska
göra upp en lokal läroplan där målen för undervisningen fastställs och innehållet väljs med
beaktande av det aktuella språkets särdrag, bland annat skriftsystemet. Läroplanen kan också
utarbetas gemensamt av flera utbildningsanordnare.

Undervisningens uppdrag

Undervisningen i det egna modersmålet ska handleda den studerande till att uttrycka sig själv
mångsidigt, utveckla sina kommunikativa färdigheter, aktivt söka och kritiskt granska information
och tolka texter samt till etiska reflektioner. Undervisningens uppdrag är att stödja och utveckla den
studerandes språkliga medvetenhet. Den studerandes uppskattning för det egna modersmålet
ökar och hen blir motiverad att fördjupa sina kunskaper i det egna språket.

I undervisningen kombineras företeelser inom språk-, litteratur- och kulturforskning. Den
studerandes kännedom om och mångsidiga användning av det egna modersmålet breddas
och hen lär sig känna de språkliga rötterna samt utvecklar sin förmåga att jämföra språkets
olika drag med andra språk som hen kan. Den studerande utvecklar samtidigt sitt ord- och
begreppsförråd och sin multilitteracitet. Hen utvecklar sin kunskap om den egna kulturens
litteratur, berättartradition, visuella kultur, musik och drama.

Undervisningens mål

Målen för undervisningen i den studerandes eget modersmål som kompletterar
gymnasieutbildningen berör den studerandes kommunikationsfärdigheter, förmåga att tolka och
producera text samt utvecklingen av den studerandes språkliga och kulturella kännedom. Målen
för undervisningen är följande:

Kommunikationsfärdigheter

Målet är att den studerande ska

• kunna kommunicera målinriktat, ändamålsenligt och etiskt såväl enskilt som i grupp samt
kunna analysera, bedöma och utveckla sina egna kommunikationsfärdigheter

• kunna analysera och bedöma olika kommunikationssituationer och -relationer samt
kommunikationsfenomen och -färdigheter och kommunikationsetik som ingår i kontexten

Att tolka texter

Målet är att den studerande ska

• utveckla sin kritiska och kulturella läskunnighet så att hen kan analysera och utvärdera
multimodala texter och vara medveten om deras syften och kontexter, till exempel fakta-
och medietext, litteratur och muntlig text, samt kan använda sig av relevanta begrepp för
att analysera text

• utveckla sin förmåga att tolka skön- och facklitteratur i estetiskt och funktionellt syfte,
fördjupa sin förståelse för litterära medel och behärska relevanta begrepp för att analysera
litteratur

• kritiskt kunna granska olika informationskällor samt informationens syfte, tillförlitlighet och
användbarhet.
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Att producera texter

Målet är att den studerande ska

• utveckla sin kritiska och kulturella läskunnighet så att hen kan producera och dra nytta av
multimodala texter och vara medveten om deras syften och kontexter, kan uttrycka sig och
motivera sina tankar samt använda ett för situationen lämpligt språk och uttryckssätt

• kunna behärska de olika faserna i en skrivprocess och reflektera över sina egna
skrivprocesser, kunna ge och ta emot respons samt tillämpa respons i sitt skrivande

• stärka sina färdigheter att behärska standardspråket och dess normer i tal och skrift
samt kunna använda olika källor på ett ändamålsenligt sätt och förstå och följa regler om
upphovsrätt.

Att utveckla språklig och kulturell medvetenhet

Målet är att den studerande ska

• bli medveten om vilken betydelse språket och olika kunskapsområden har för lärandet och
tänkandet samt hur den språkliga och kulturella mångfalden inverkar på identiteten

• fördjupa sina kunskaper om det egna modersmålets struktur, ordförråd, olika register,
uttrycksformer och tonlägen och deras meningsskapande funktion samt om litteraturen och
andra kulturprodukter.

Bedömning

Syftet med bedömningen är att främja och stödja lärandet och synliggöra olika aspekter av
den studerandes kunnande och utveckling. Responsen och bedömningen är kopplade till de
modulspecifika mål som grundar sig på lärokursens allmänna mål. Modulernas mål bildar målen
för de lokala studieavsnitten eller sammanfogas till sådana. Bedömningen ska vara mångsidig,
öppen och rättvis samt basera sig på delaktighet och uppmuntran och vägleda den studerande till
självvärdering. Den studerandes lärande och kunnande ska bedömas på olika sätt, till exempel
med hjälp av iakttagelser av den studerandes lärande och olika prestationer.

Bedömningen under ett studieavsnitt kan bestå av till exempel respons samt självvärdering och
kamratrespons som stödjer den studerande att utveckla sina färdigheter under lärprocessens
gång. Med hjälp av bedömningsdialog och respons samt självvärderingsfärdigheter utvecklar den
studerande en uppfattning om sig själv och hur hen talar och lyssnar samt producerar och tolkar
text.

Bedömningen i slutet av ett studieavsnitt ska grunda sig på målen för modulerna som ingår i
studieavsnittet. Utöver målen för modulerna kan studieavsnittet också innehålla lokala mål för
mångsidig kompetens. Då ett studieavsnitt inleds ska den studerande informeras om målen för
studierna så att både läraren och den studerande kan följa upp framsteg i studierna. Bedömningen
av ett studieavsnitt ska grunda sig på olika slags prestationer, till exempel skriftliga och muntliga
prestationer och eventuella andra delprestationer samt på den studerandes aktivitet under
studieavsnittets gång. Om studieavsnittet består av flera moduler från samma läroämne ges
endast ett vitsord.

Studier

EMO1 Att tolka och skriva text (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• kunna producera, tolka och analysera olika multimodala texter samt deras språkliga
strukturer och uttryck

• uppmuntras som skribent och behärska de olika skedena av en skrivprocess
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• lära sig använda olika typer av texter som utgångspunkt för sitt eget skrivande
• stärka sin uppfattning om sig själv i fråga om att tolka och producera text samt ge och ta

emot respons.

Centralt innehåll

• centrala textgenrer: berättande, beskrivande, instruerande, ställningstagande och
reflekterande texter och kombinationer av dessa

• texters målgrupper, sammanställning av texthelheter; analys av textens syfte, kontexter,
innehåll, uppbyggnad, uttrycksformer och synvinklar

• skriva olika typer av texter i process, kollaborativt och individuellt samt materialbaserat
skrivande, referat av texter och kommentarer till texter

• texters flerstämmighet och intertextualitet
• språk- och textvård

EMO2 Text och språklig medvetenhet (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• utveckla sin språkliga och textuella medvetenhet
• fördjupa sin förståelse av det egna modersmålet och text som meningsskapande helheter.

Centralt innehåll

• modersmål och identitet, språklig variation, jämförelse mellan språk, språkens ställning,
livskraftiga och utrotningshotade språk

• språkpolitik, en- och flerspråkighet, språkideologier, språkvård
• multilitteracitet och textgenre som begrepp, det vidgade textbegreppet

EMO3 Kommunikation 1 (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• uppmuntras att kommunicera aktivt, fördjupa sin kommunikationsprofil och sin medvetenhet
om språk och identitet

• fördjupa sina färdigheter i gruppkommunikation samt lära sig analysera och bedöma
fenomen i anslutning till gruppkommunikation

• lära sig analysera betydelsen av olika språkliga och icke-verbala medel och iaktta
kontextbundna variationer i olika kommunikationssituationer.

Centralt innehåll

• reflektioner över de egna kommunikationsfärdigheterna, ge och ta emot respons, förmåga
att lyssna samt målinriktat och konstruktivt delta i gruppkommunikation

• analys av olika kommunikationssituationer, konstruktion av samtal, betydelseförhandling,
språket och icke-verbal kommunikation

• språk och identitet samt kontextbundna variationer i språkbruket

EMO4 Litteratur 1 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska
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• fördjupa och utveckla mångsidigare läsvanor
• känna till genrer inom skön- och facklitteratur samt film på det egna modersmålet och deras

uttrycksmedel
• bredda sin förmåga att läsa, analysera och tolka litteratur med hjälp av lämpliga begrepp

och metoder
• lära känna det egna modersmålets materiella och immateriella kulturarv.

Centralt innehåll

• litteraturens roll och olika sätt att läsa litteratur, i synnerhet läsning och skrivning i funktionellt
och estetiskt syfte

• centrala genrer, uttrycksformer och analysbegrepp i litteraturen
• berättelser och narrativitet i skön- och facklitteratur
• multimodala texters narrativitet, till exempel teater, film och musik

EMO5 Att tolka text 1 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• vidareutveckla sin kritiska läskunnighet, i synnerhet sin mediekunskap
• lära sig tolka multimodala texter samt lära sig analysera deras uttrycksformer och

växelverkan
• förstå hur medierna fungerar, deras betydelse för identiteten och deras roll som

opinionsbildare i samhället
• mångsidigt kunna motivera sina åsikter, förstå och analysera andras motiveringar samt

kunna förhålla sig konstruktivt till avvikande åsikter.

Centralt innehåll

• yttrandefrihet, mediekritik, medieetik
• språkliga och audiovisuella medel som används för att påverka mottagaren samt

argumentationsteknik och retoriska stilmedel
• ideologiskt färgade texter och skillnaden mellan åsikter och vetenskaplig kunskap,

minoriteters och minoritetsspråks synlighet i medierna
• källkritik, informationssökning och -hantering, upphovsrätt
• att analysera och producera skriftliga och muntliga texter som tar ställning och påverkar

EMO6 Att producera text 1 (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• uppmuntras som skribent och utveckla sina färdigheter i att behärska skrivprocessen
• lära sig använda andra texter på det egna modersmålet som underlag för den egna

skrivprocessen och kunna bedöma texternas tillförlitlighet
• stärka sin uppfattning om vilken inverkan textens disposition, språk och uttrycksform har

för dess betydelse.

Centralt innehåll

• skrivprocessen: idéfas, avgränsning av ämnet, val av perspektiv, disposition, redigering och
finslipning; ge och ta emot respons

• materialbaserat skrivande, språk- och textvård
• ordkonstövningar som stödjer skribentens egen röst
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EMO7 Kommunikation 2 (1 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• öka tilltron till sin förmåga att framträda och sin förståelse för anspänning
• utveckla sin färdighet att framträda samt sin förmåga att producera olika muntliga texter,

även i digitala miljöer
• fördjupa sin förmåga att analysera och bedöma talad text och audiovisuell kommunikation.

Centralt innehåll

• anspänning och koncentrationsnivå, publikkontakt och åhörarnas ansvar
• sammanställning och framförande av ett inlägg individuellt, i grupp eller som en audiovisuell

text; färdigheter i att fokusera, ta kontakt, åskådliggöra och uttrycka sig
• kommunikationsfärdigheter och -etik i olika kommunikationskanaler, till exempel sociala

medier
• analys och bedömning av talade och audiovisuella texter

EMO8 Litteratur 2 (2 sp)

Mål

Målen för modulen är att den studerande ska

• öka sin kunskap om litteratur på det egna modersmålet och kunna granska skönlitteratur
också som en del av ett samhälle i förändring

• förstå betydelsen av olika kontexter för tolkningen av litteratur.

Centralt innehåll

• granska litteratur på det egna modersmålet i olika kontexter: författarens och genrens
kontext, historisk och kulturell kontext, politisk och samhällelig kontext

• granska texter ur olika synvinklar, till exempel med beaktande av olika människosyner,
identiteter, världsbilder samt hur värdegrunder och idévärldar förändrats

• litteratur som ett mångfacetterat, flerstämmigt och flerspråkigt fenomen

Betyg

Den studerande ska ges ett intyg över deltagande i undervisning i eget modersmål som
kompletterar den grundläggande utbildningen. I intyget antecknas vilket språk som studerats,
omfattningen av undervisningen och en verbal bedömning eller ett siffervitsord i enlighet med
utbildningsanordnarens beslut. I övrigt följs bestämmelserna om betygsanteckningar i grunderna
för gymnasiets läroplan.
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