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Bilaga 1 
 
5.2.5 Erkännande av kunnande och tillgodoräknande av studier 
 
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 tidigare 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. Kunnande som 
direkt hör till läroämnena identifieras och erkänns som en del av läroämnets studier (t.ex. 
grundläggande konstundervisning som följer läroplanen, studier som avlagts under ett 
utbytesår). Kunnande som den studerande förvärvat självständigt på fritiden kan erkännas 
genom en tilläggsprestation. 
 
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). 
 

5.3 Bedömningen av en ämneslärokurs 
 
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. 
 
 

5.2.1 Siffervitsord och prestationsanteckningar 

 
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). Efter kompletteringen bedömer läraren studieavsnittet på det sättet som det står i 
läroplanen, med ett siffervitsord eller med en prestationsanteckning. 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. 


