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VERKSAMHETSIDÉ OCH VÄRDEBETONINGAR 
 

Skolans uppgift och mål 
 
Gymnasiet i Petalax är en allmänbildande skola som leder till studentexamen och ger 
eleverna färdigheter och beredskap för fortsatta studier. Skolan skall stödja elevernas 
personliga tillväxt och mognad samt verka för jämställdhet mellan könen. 

 
För att fylla sin uppgift har skolan som mål att ge eleverna: 

• en god allmänbildning och studieförmåga 
• möjlighet till mognad och andlig tillväxt.  
• goda kunskaper och färdigheter  
• förmåga att tänka självständigt och konstruktivt 
• förmåga och beredskap att möta framtida utmaningar 
• insikt om individens ansvar för sig och sin miljö  
• förmåga att skaffa och tillägna sig  ny kunskap 
• att nyttja elektroniska och tekniska hjälpmedel  
• förmåga att bedöma information 
• beredskap att anta de utmaningar och krav som arbetslivet ställer  
• beredskap för ett livslångt lärande   
• färdigheter som gör det möjligt för eleverna att verka som aktiva, kritiska och 

ansvarskännande individer i ett demokratiskt samhälle  
• skolan har även som mål att fostra eleverna till att förstå betydelsen av den nationella 

kulturen i en pluralistisk och internationell omvärld 
• förmåga att förstå helheter och finna lösningar på problem.  

 
Etiska värden, självkännedom och fantasi utgör även de en viktig del av den individuella och 
emotionella utvecklingen varför de bör ägnas speciell omsorg.   
En stimulerande studiemiljö förbättrar och utvecklar studieförmågan varför skolmiljön bör 
ägnas särskild omtanke. 
 
Skolan bör i sin verksamhet stöda såväl den finlandssvenska som den finska 
kulturidentiteten. Fostran i skolan skall sträva till att skapa förståelse och öppenhet för olika 
kulturella uttrycksformer i en internationaliserad värld. Medvetenhet och kunskap om den 
lokala kulturen och de lokala levnadsbetingelserna är en förutsättning för att man skall kunna 
ha en fruktbar växelverkan med andra kulturer.    
 
Skolans värdegrunder 

 
Verksamheten vid skolan baserar sig på tolerans och respekt för människan. Tro på 
framtiden och en god studiemiljö utgör tillsammans med en positiv atmosfär viktiga 
beståndsdelar i skolarbetet.  
 
Skolans verksamhet styrs och påverkas av olika värderingar. De gemensamma 
utgångspunkterna för agerandet vid skolan utgörs av : 
 

• den finländska bildningstraditionen 
• det nordisk-europeiska kulturarvet 
• vördnaden för livet 
• respekten för mänskliga rättigheter 
• sanning, medmänsklighet och rättvisa 
• synen på människan som en självlärande organism 
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Med detta som utgångspunkt skall skolan stöda eleverna och förmedla dem förmågan: 
 

• att värna och förnya vårt kulturarv 
• till tolerans och internationellt samarbete 
• att främja demokrati, jämlikhet och välfärd 
• att förstå och respektera individens rättigheter och skyldigheter i Finland, Norden, 

Europa och hela världen 
• att inse det ansvar man har för sina handlingar och sina val 
• att förstå samarbetets betydelse 
• att kritiskt granska olika frågeställningar 
• att förstå betydelsen av hållbar utveckling 
• att möta utmaningar i en föränderlig värld 
• att upptäcka motsatser i värderingar och i verkligheten 
• att förstå ärlighetens betydelse 
• att bedöma kunskapens tillförlitlighet 
• att tala högsvenska 
• till självkännedom och en sund självkänsla 
• till kreativt och innovativt tänkande 
• till förståelse av våra traditioner 
• till gott uppförande, respekt och hänsyn 
• till estetiska upplevelser 

 
 



 8

VERKSAMHETSKULTUREN 
 
Inlärningssynen 
 
Läroplansgrunderna bygger på en inlärningssyn (konstruktivistisk), där lärandet uppstår som 
resultatet av: 

• aktiv och målinriktad verksamhet  
• behandling och tolkning av information  
• växelverkan med andra studerande, lärare och omvärld 

 
I undervisningen bör man beakta att inlärningen är beroende av :  

• individens tidigare kunskaper och  
• inlärningsstrategier  

varför hänsyn bör tas till elevernas olika förutsättningar i dessa frågor. 
 
Lärandet är beroende av:  

• aktivitet 
• situation  
• miljön där den försiggår 

 
Färdigheter eller fakta som inlärts i en viss situation överförs inte automatiskt i användbar 
form till andra situationer, varför skolan skall handleda eleverna så att de lär sig hur kunskap 
kan tillämpas i olika situationer. 
 
 
Studiemiljön 
 
Av aktiv inlärningssyn följer att gymnasiet tillhandahåller en sådan inlärningsmiljö att de 
studerande kan: 

• ställa upp egna mål  
• lära sig att arbeta självständigt, i grupper och i nätverk 

 
Eleverna skall ges möjlighet: 

• att pröva på och finna arbetssätt som passar deras egen inlärningsstil 
• till att få handledning så att de blir medvetna om och kan bedöma sina arbetssätt 

samt vid behov justera dem  
 
Lärarna skall använda mångsidiga undervisnings- och arbetssätt och handleda eleverna för 
att: 

• utveckla deras förmåga att arbeta självständigt 
• skaffa och bygga upp ny kunskap 
• få färdigheter på olika kunskaps- och färdighetsområden 
• producera kunskap 
• kunna bedöma kunskapens tillförlitlighet 
• kunna använda informations- och kommunikationsteknik 
• de studerande skall ges verktyg med vilka de kan inhämta och kunna nyttja 

bibliotekstjänster 
  
Inlärningssituationerna skall planeras så att de studerande kan tillämpa det inlärda också 
utanför skolan. 
Verksamhetskulturen 
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Gymnasiets förvaltning 
 
Gymnasiet leds av en direktion som består av representanter för: 

• elever 
• föräldrar 
• personal 
• lärare 

 
Direktionen väljs i enlighet med: 

• avtal, förvaltningsstadga och instruktion 
och handlägger de uppgifter som är angivna i Malax kommuns instruktion för 
bildningsväsendet. 
 
Den löpande skötseln av skolans ärenden handhas av skolans rektor. Rektorn biträds av en 
vicerektor. Rektorns befogenheter regleras av lag, förordning, instruktion och andra 
förvaltningsbeslut. Rektor bereder och föredrar ärenden för: 

• direktionen  
• lärarkåren  
• övriga organ där så är bestämt eller av sakens natur påkallat.  

 
Rektorn har vid sin sida en ledningsgrupp som väljs av lärarna för ett år i sänder. 
Självskrivna medlemmar i ledningsgruppen är: 

• rektor  
• vicerektor  
• studiehandledare  

 
Lärarkåren sammanträder på 

• rektors kallelse  
• då majoriteten av lärarna så önskar 

 
Kallelse bör utgå minst fyra dagar före mötet. Möte kan även sammankallas utan tidsfrist om 
ärendets natur så kräver. 
 
Lärarkåren handlägger de ärenden som: 

• åläggs den  
• finns i instruktion   
• i andra förvaltningsbeslut 

 
Vid allmänt möte för lärarkåren fattas beslut med enkel röstmajoritet. Lärarkåren är beslutför 
då minst hälften av lärarna är närvarande. Vid periodkonferenser kan beslut fattas om minst 
hälften av de lärare som undervisat i perioden är närvarande. Beslut som fattas på 
lärarkårens möte är bindande för alla.   
 
Den enskilda läraren har rätt att besluta i de ärenden som: 

• ålagts honom/henne  
• finns i instruktion  
• ges enligt annat förvaltningsbeslut. 

 
Gymnasiet är en del av kommunens skolväsen och därvid underställt bildningsnämnden och 
bildningschefen i enlighet med vad som bestäms i lag och förordning, instruktion eller annat 
förvaltningsbeslut.  
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Skoldagen 
 
Gymnasiets undervisning inleds kl. 08.45 och avslutas kl.15.05. Eleverna i gymnasiet har rätt 
att erhålla delersättning för skolresan av FPA i enlighet med de bestämmelser som gäller 
enligt Lagen om skolresestöd och enligt de grunder som FPA fastställer. 
 
Skolbussarna anländer till skolan i god tid före dagens början och avgår kl.15.12. Avvikelser 
från arbetstider kan ske i särskilda fall. Direktionen äger rätt att besluta om verksamhet som 
medför avvikelser i skolans arbetstider under ett läsår i gången. Om betydande långvariga 
avvikelser besluter bildningsnämnden. Avvikelser kan ske till exempel för att möjliggöra 
användningen av högstadiets skolskjutsar. 
 
Under skoldagen serveras ett mål varm mat kostnadsfritt till eleverna. Servering sker i två 
omgångar enligt förteckningar som ges periodvis. 
 
Skoldagen inleds med gemensam samling för elever och lärare. Under samlingen 
behandlas: 

• etiska 
• pedagogiska  
• samhälleliga företeelser  

 
i anslutning till skolans mål. Samlingen kan hållas av lärare, elever eller av församlingar. 
Samlingar kan även ordnas på annat sätt och vid andra tidpunkter när skäl därtill finns. 
 
Den som bryter mot skolans ordningsregler eller vållar skada eller annat men för skolan eller 
annan person, är ersättningsskyldig för de skador som uppkommit. 
 
Gymnasiets skoldagar kan avbrytas eller uppskjutas på grund av gemensamma 
tillställningar. Till dessa hör bl.a. gemensamma föreläsningar, teaterbesök, friluftsdagar, 
kyrkobesök, utflykter, fester eller andra tillställningar som skolan ordnar. För tillställningar 
som sker efter skoltid kan skolskjuts inte garanteras. 
 
Arbetssätt 
 
Inför varje kurs varje period bör lärarna göra en skriftlig kursplanering som inlämnas till 
skolans kansli. I kursplaneringen skall framgå: 

• innehållet för kursen 
• tidsanvändning 
• exkursioner och utflykter 
• IT- övningar 

 
Vid utarbetandet av kursplaneringen bör man utgå från lärokursinnehållet och skolans mål. 
Valet av lärostoff och undervisningsmetoder skall stå i samklang med skolans strävan så 
som den framkommer i skolans mål- och värdeformuleringar samt i målen för det enskilda 
ämnet och kursen. Undervisningsplaneringen bör justeras fortgående med utgångspunkt i 
gruppsammansättningar, ändrat lärokursinnehåll och utvärderingsresultat.   
 
Läraren skall i sin undervisning välja sådana arbetssätt och metoder som: 

• väcker elevernas intresse   
• väcker elevernas kunskapstörst   
• skapar optimala möjligheter för inlärning 

 
Arbetet med eleverna förutsätter även sådana arbetsmetoder som förutsätter att eleverna 
övas i att göra muntliga presentationer och att eleverna då använder sig av elektroniskt eller 
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annat lämpligt stödmaterial. Presentationerna stöder undervisningen i modersmålet, muntlig 
färdighet och övningen av normsvenska.     
 
Lärarens uppgift är i högre grad än tidigare att : 

• handleda  
• stödja eleverna till självständigt arbete  
• lära eleverna att använda olika kunskapskällor effektivt 
• utveckla elevernas studieförmåga   
• utveckla förmåga att välja rätt fakta  

 
För att utveckla sin undervisningsförmåga bör de enskilda lärarna: 

• följa med den pedagogiska och didaktiska utvecklingen 
• tillämpa nya rön och arbetssätt för att utveckla den egna undervisningen. 

 
Skolan skall bistå läraren i detta arbete och göra det möjligt för lärare att delta i 
kursverksamhet och annan utbildning i enlighet med de resurser som ställts till skolans 
förfogande.  
 
Informationstekniken har öppnat nya möjligheter för lärarna att skapa intressanta och 
utmanande undervisningssituationer. Lärarna bör använda dessa möjligheter till att: 

• göra undervisningen effektivare 
• förbättra möjligheterna att finna ny kunskap  
• vänja eleverna vid elektroniska arbetsredskap 
• lära källkritisk analys.  

 
Lärarnas ansvar och arbetsuppgifter sträcker sig även utanför undervisningsarbetet. Skolans 
verksamhet är en helhet, som alla som verkar inom skolsamfundet har ansvar för.   
 
Traditioner 
 
Skolsamfundet skall värna om och överföra den finländska och den finlandssvenska 
kulturtraditionen till eleverna. Dessutom skall skolan uppmärksamma nordiska, europeiska 
och andra kulturtraditioner till den del de sammanhänger med ett ämne och den allmänna 
bildningsverksamheten vid skolan.  
 
Nationella traditioner som uppmärksammas är bland annat traditioner i samband med 
firandet av: 

• Finlands självständighet 
• jul 
• påsk 
• nationella flaggdagar 

 
Allmänna finlandssvenska kulturskatter med traditioner som kan kopplas till dem är bland 
annat: 

• folkmusiken 
• sången 
• idrotten 
• litteraturen 
• teatern 
• föreningslivet  
• Lucia 
• kyrkan  
• pressen 
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Skolan uppmärksammar märkesdagar och händelser med anknytning till företeelser som är 
knutna till ovannämnda områden. Det kan ske genom gemensamma tillställningar eller inom 
enskilda ämnen. Så långt det är möjligt bör eleverna engageras i verksamheten som 
föredragshållare, aktörer, guider, utställare eller på annat lämpligt sätt.       
 
Till de internationella företeelser som uppmärksammas i skolan hör bland annat FN-dagen, 
Internationella kvinnodagen och 1:a maj, samt de nordiska ländernas nationaldagar i den 
utsträckning som de infaller under skolåret.  
 
Vid sidan av skolans traditionsvärnande arbete utvecklar och skapar skolan egna traditioner. 
Till dessa traditioner hör bland annat: 

• gästföreläsarverksamhet 
• teaterbesök  
• gymnasiaden 
• vinterbal 
• friluftsverksamhet 
• program på abiturienternas avslutningsdag   
 

Delaktighet 
 
De som är verksamma i skolsamfundet skall erbjudas möjlighet att vara delaktiga i skolans 
verksamhet och beslutsprocess. På skolans hemsida finns aktuella läsårsfrågor och 
skolverksamheten presenterad.  Lärare, personal, elever och vårdnadshavare har direkt 
delaktighet i skolans beslutsprocess enligt följande: 
 
Lärare:   

• lärarkårsmöten ordnas regelbundet efter varje period där aktuella frågor behandlas 
och besluts 

• i beslut som åligger andra ombes lärarkårens utlåtande då frågan berör verksamhet 
som påverkar lärarnas arbete 

• lärarkåren utser årligen ämnesgruppsvis medlemmar till skolans ledningsgrupp. 
• ledningsgruppen behandlar skolfrågor av stor betydelse tillsammans med rektor. 

Beslut fattas av vederbörlig instans 
• under de undervisningssamtal som förs på arbetsplatsen behandlas även allmänna 

arbetsplatsfrågor 
• lärarkårens representant är medlem i direktionen 

 
Personal: 

• personalens utlåtande eller ståndpunkt ombes då frågor som berör eller påverkar 
deras arbete skall behandlas 

• personalens representant är medlem i direktionen 
 
 
 
Elevkåren:  

• elevkåren utser basgruppsvis en representant till elevkårens styrelse, som äger rätt 
att uttala elevkårens åsikter 

• elevkåren utser egna representanter till skolans arbetsgrupper 
• elevkåren hörs i olika frågor i enlighet med gymnasielagstiftningens krav 
• elevkåren har rätt och skyldighet att ta ställning till och ge initiativ till åtgärder som 

bör vidtas för att förbättra skolans och elevernas verksamhetsförutsättningar   
• elevkåren har två fullvärdiga representanter i direktionen 
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Vårdnadshavare: 

• vårdnadshavarna kallas årligen ett behövligt antal gånger till skolan för att ta del av 
och ge synpunkter på skolans verksamhet 

• grupphandledarna bereder årligen alla vårdnadshavare möjlighet till minst ett privat 
samtal om elevens skolgång 

• vårdnadshavarna informeras om verksamheten vid skolan via skriftliga meddelanden 
då skäl därtill föreligger 

• vårdnadshavarna kan kontakta skolan utan begränsningar för att föra fram 
synpunkter och förslag till förbättringar i skolans verksamhet 

• vårdnadshavarna ger förslag till representanter för direktionen 
• vårdnadshavarna finns representerade i skolans direktion   

  
Studiernas uppbyggnad   
 
Allmänt 
 
Klass- och årskurslöshet  
 
För att stöda undervisningens mål och för att möjliggöra individuella studier är skolan 
organiserad enligt den klass- och årskurslösa modellen. Eleverna skall avlägga gymnasiets 
lärokurser på 2-4 år. Av särskilda skäl kan rektor bevilja elev rätt att fortsätta sina studier 
ytterligare ett år.  
 
Studieprogram 
 
I gymnasiet undervisas i första hand de : 

• obligatoriska   
• och de fördjupade kurser som riksläroplan förutsätter. 

  
Skolvisa fördjupade kurser och tillämpade kurser undervisas i den mån resurserna tillåter 
det. Skolan kan även ordna undervisning i samarbete med andra skolor eller som 
distansundervisningskurser. 
 
För de elever som följer den gamla timplanen gäller följande: Eleverna skall under 
gymnasietiden avlägga minst 75 kurser. Av dessa kurser måste minst 45, eller 49 (beroende 
på matematikvalet) vara för alla elever gemensamma obligatoriska kurser. Eleverna måste 
dessutom avlägga minst 10 fördjupade kurser. Man kan även avlägga kurser vid andra 
utbildningsenheter och ta med högst 20 av dessa i gymnasiets studieprogram. Kurser som 
avlagts vid andra enheter måste vara av gymnasial nivå för att godkännas. Rektor godkänner 
kurser på basen av ansökan.  
 
För de elever som följer timplanen från 2002 gäller samma bestämmelser med den 
skillnaden att det obligatoriska antalet kurser är 47 eller 51 beroende på om eleven valt att 
läsa matematik på B eller A nivå.  
 
I elevernas studieprogram framkommer vilka kurser de planerat/valt att avlägga för att fylla 
gymnasiets kurskrav. 
  
Eleverna har rätt att ändra sitt studieprogram under gymnasietiden. Ändringarna skall 
anmälas till den som för förteckning över elevernas studier. Kursbyte kan nekas om det 
äventyrar undervisningens fortbestånd.   
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Vid Gymnasiet i Petalax ingår tyska och franska i studieprogrammet för övriga främmande 
språk. Undervisningsutbudet för dessa språk är 10 kurser. Kurserna är integrerade för de 
olika nivåerna till den del de har samma kursinnehåll. Totalt täcker kurserna de kurskrav som 
finns för tyska och franska både som B2 och B3 språk.     
 
Undervisningsutbudet 
 
Kursutbudet i skolan är ordnat i enlighet med bilaga 4. Kurserna följer inte alltid varandra 
numeriskt, utan fördjupade kurser kan vara inplacerade före eller mellan obligatoriska 
gemensamma kurser. Kurserna är generellt placerade så, att svårare kurser som kräver 
förkunskaper placerats efter kurser som ger grundkunskaper. I kursinnehållet anges om 
kurserna måste avläggas i ordningsföljd. Många kurser är innehållsmässigt oberoende av 
varandra och kan avläggas i godtycklig ordning. I lärokursinnehållet anges närmare vilka 
villkor som gäller enskilda ämnen.   
 
Kurser som ingår i undervisningsutbudet kan indras om antalet elever som anmält sig till 
kursen blir ringa.  Rektor avgör om kurs inhiberas. Inställd kurs kan: 

• tenteras 
• avläggas som distanskurs  
• avläggas i annan skola.        

 
Arbetsordningen 
 
Arbetsordningen uppgörs utgående från en uppskattad genomsnittlig studietid på tre år. 
Schema läggs för basgrupper och eleverna i gruppen kan välja om de avlägger kurserna i 
schematisk eller valfri ordning. Tekniskt läggs undervisningen så att arbetsordningen 
huvudsakligen upptar obligatoriska gemensamma kurser under första studieåret. Under 
andra året utökas de valbara fördjupade kurserna och det tredje året undervisas i huvudsak 
fördjupade kurser. Principen för förfarandet är att eleverna med tilltagande mognad och 
klarare studieplaner ges ökad möjlighet att fritt forma sitt studieprogram enligt egna 
framtidsplaner. Schematekniken minskar inte och kringskär inte elevernas rätt och möjlighet 
att delta i andra gruppers undervisning enligt eget val.  
 
Att avlägga kurser 
 
I skolan avlägger man kurser antingen genom att: 

• delta i undervisningen  
• tentera  
• delta distansundervisning  

 
Tillvägagångssättet för självständiga studier finns redovisat i särskilt kapitel.  
 
Om man väljer att avlägga kurser genom att delta i undervisningen är närvaro obligatorisk. 
Påbörjad kurs kan inte avbrytas utan vägande skäl och är inte möjlig om det äventyrar 
undervisningens fortbestånd. Elev som deltagit i studentskrivningar i ett ämne på hösten, kan 
dock avbryta studierna i detta ämne under pågående kurs, sedan resultatet av höstens 
skrivningar har anlänt.  
 
Obligatoriska kurser 
 
Enligt statsrådets förordning består gymnasiestudierna av: 

• obligatoriska 
• fördjupade  
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• tillämpade kurser 
 
Med obligatoriska kurser avses sådana kurser som varje elev måste avlägga. Antalet 
obligatoriska kurser varierar i de olika ämnen. Enligt den av statsrådet fastställda timplanen 
har alla gymnasiets angivna läroämnen mellan 1 och 10 obligatoriska kurser (se bilaga 2). 
Undantag är det tredje och fjärde främmande språket, vilka endast omfattar fördjupade, det 
vill säga frivilliga kurser. För att erhålla dimissionsbetyg från gymnasiet bör eleven ha avlagt 
47 obligatoriska kurser. Om eleven har valt att avlägga lärokursen i lång matematik är kravet 
51 obligatoriska kurser. I musik och bildkonst skall eleverna ha avlagt sammanlagt minst tre 
obligatoriska kurser. De kan avläggas antingen som 2 kurser musik + 1 kurs bildkonst eller 
som  1 kurs musik + 2 kurser bildkonst. 
 
Elever som med hänvisning till religionsfrihetslagen eller elever som av medicinska skäl inte 
kan delta i ett undervisningsämne i gymnasiet, måste ersätta de förlorade obligatoriska 
kurserna med annan obligatorisk kurs (livsåskådningskunskap i stället för religion för elever 
som inte tillhör något samfund) eller ett motsvarande antal fördjupade kurser (se närmare 
gymnasielagen § 9). Det totala minimikursantalet för att erhålla gymnasiets dimissionsbetyg 
kvarstår vid 75 för dessa elever.     
     
Fördjupade kurser 
 
De fördjupade kurserna är valfria kurser som ansluter sig till de obligatoriska kurserna i ett 
läroämne. De studerande skall välja minst tio fördjupade kurser i sitt studieprogram. Målen 
för och det centrala innehållet i de obligatoriska kurserna och i de fördjupade kurserna anges 
i kapitel 16. 
 
Gymnasiet i Petalax erbjuder och undervisar eleverna de fördjupade kurser som anges i 
gymnasiets timfördelning (955/2002). Inställd kurs kan tenteras eller avläggas på annat sätt.        
 
Utöver minimiantalet fördjupade kurser enligt statsrådets beslut om allmänna riksomfattande 
mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen (955/2002) 
kan ett gymnasium ha egna fördjupade kurser. 
 
Vid Gymnasiet i Petalax kan de studerande erbjudas skolbundna fördjupade kurser i följande 
ämnen: 

• finska   
• matematik 
• fysik 
• historia 
• gymnastik  
• fördjupad kurs som avlagts vid något annat gymnasium och som bedömts med 

vitsord 
• i andra ämnen där det är viktigt med skolbundna fördjupade kurser för att eleverna 

skall kunna avlägga ämnesrealprovet med ett tillfredsställande resultat 
 
Tillämpade kurser 

 
Tillämpade kurserna kan vara: 

• integrativa kurser med inslag från olika läroämnen (till exempel projektkurser) 
• metodkurser  
• yrkesinriktade kurser hos någon annan utbildningsanordnare (till dessa räknas vecka 

8 kurserna på regionens yrkesinstitut och motsvarande)  
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• andra icke bedömda kurser som är förenliga med gymnasiets uppgift (t.ex. MI-kurser 
och motsvarande) 

• gymnasiekurser och deras motsvarighet som avlagts vid högstadiet  
• kurser som fordras för gymnasiediplom i färdighets- och konstämnen  

 
Kurser som resulterar i gymnasiediplom avläggs enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar. 
 
Tillgodoräknande av studier 
 

"En studerande har rätt att få tidigare slutförda studier som motsvarar 
målen för och det centrala innehållet i läroplanen eller kunnande som 
förvärvats på annat sätt bedömda och erkända. Genom erkännande 
av kunnande kan den studerande få obligatoriska, fördjupade eller 
tillämpade studier som ingår i gymnasiets läroplan tillgodoräknade 
eller ersatta. Ifråga om erkännande av den studerandes kunnande 
iakttas vad som i 17 och 17 a § föreskrivs om bedömning och beslut 
om bedömning. Vid behov ska kunnandet visas på det sätt 
utbildningsanordnaren bestämmer. "  
(Gymnasielagen 629/1998, ändrad L 1116/2008,23 § 1 mom.)  
Beslut om erkännande av kunnande ska på särskild begäran fattas 
innan nämnda studier eller en studiehelhet som gäller kunnande som 
ska tillgodoräknas inleds. "  
(Gymnasielagen 629/1998, ändr. L 1116/2008,23 § 2 mom.)  
Utöver bestämmelserna i gymnasielagen (Gymnasielagen 629/1998, 
ändrad L 1116/2008, 23 §) gäller att man genom tillgodoräknande av 
studier och erkännande av kunnande som förvärvats på annat sätt ska 
undvika överlappande studier och förkorta studietiden.  
Den studerande ska ansöka om erkännande av studier som slutförts i 
andra sammanhang eller kunnande som förvärvats på annat sätt. Den 
studerande ska uppvisa en utredning över sina studier eller sitt 
kunnande.  
I bedömningen av kunnande som förvärvats på annat sätt förfars som 
föreskrivits om bedömningen av kurser och lärokurser i grunderna får 
läroplanen och i 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 en kurs som enligt gymnasiets läroplan ska 
bedömas med siffror, omvandlas vitsordet till gymnasiets vitsords skala 
enligt följande motsvarighetstabell:  .  

 



 17

Skalan 1–5   Gymnasiets skala  Skalan 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 i gymnasiet inte kan avgöra vilket vitsord, det högre 
eller det lägre, en kurs som avlagts i en annan läroanstalt motsvarar, ska 
motsvarigheten bestämmas till den studerandes fördel.  
Utländska studier kan i gymnasiestudierna räknas till godo som 
obligatoriska, fördjupade eller tillämpade kurser. Om de räknas till 
godo som obligatoriska kurser eller som i grunderna för läroplanen 
definierade fördjupade kurser ska de bedömas med siffror. Vid behov 
kan tilläggsprestationer förutsättas som stöd för vitsordsgivningen.  
När en studerande övergår från en lång lärokurs i ett ämne till en kort, 
räknas hans studier enligt den långa lärokursen till godo i den korta 
lärokursen i den utsträckning som kursernas mål och centrala 
innehåll motsvarar varandra. Dessa motsvarigheter definieras 
närmare i samband med lärokurserna i de olika läroämnena. 
Kursvitsorden för den långa lärokursen överförs då direkt som 
kursvitsord för de korta kurserna. Resten av studierna enligt den 
långa lärokurs en kan i den korta kursen utgöra fördjupade eller 
tillämpade kurser i enlighet med vad som bestäms i läroplanen. På 
den studerandes begäran kan man anordna extra förhör för att fastslå 
kunskapsnivån. Då en studerande mitt i studierna övergår från kort till 
lång lärokurs i ett läroämne, ska samma principer följas. 
Tilläggsprestationer kan då förutsättas, och vitsordet kan samtidigt 
omprövas.  
En invandrarstuderande bedöms enligt lärokursen i finska/svenska 
som andraspråk (S2) för invandrare, förutsatt att han har valt denna 
lärokurs, oberoende av om särskild undervisning i finska/svenska 
som andraspråk har anordnats eller om gymnasiet bara har kunnat 
erbjuda en del av kurserna i finska/svenska som andraspråk. Kurser 
som avlagts enligt lärokursen i finska/svenska som modersmål 
räknas i sin helhet till godo i kurserna i finska/svenska som 
andraspråk, och vitsordet för dem blir gällande som vitsord för 
kurserna i finska/svenska som andraspråk. På sitt betyg kan den 
studerande ha vitsord bara för lärokurs en i finska/svenska i 
modersmål och litteratur eller för lärokurs en i finska/svenska som 
andraspråk (S2), inte för vardera.  

 
Övriga kurser som avlagts vid andra institutioner kan på ansökan räknas in i gymnasiets 
studieprogram om de till sitt innehåll och sin omfattning (minst 30-h) kan anses tillräckliga. 
Kurserna kan godkännas som obligatoriska kurser, fördjupade kurser eller som tillämpade 
kurser i enlighet med de ämnesspecifika krav som tillämpas på gymnasiets egna kurser.  
 
Rektor godkänner kurser som avlagts på annat håll på basen av ansökan.  
. 
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HANDLEDNINGSPLAN 
 
Allmänt 
 
Handledningen i gymnasiet stöder de studerande i olika skeden av deras studier och 
utvecklar deras förmåga att träffa val och ta beslut som gäller deras utbildning och livsbana. 
Gymnasiets studiehandledning kan ske både i :  

• kursform 
• personligt  
• i smågrupper  

 
Syftet med handledningen är att: 

• främja likställdhet mellan könen 
• skapa jämlikhet i utbildningen  
• skapa etnisk jämlikhet  
• främja de studerandes hälsa  
• förebygga utslagning 

 
Alla som hör till skolans lärar- och handledningspersonal bör delta i handledningen. 
Lärarpersonalen har mottagningstider för de studerande och då kan handledning ges enligt 
den enskilde studerandens behov.     
 
Rektorns uppgift är att: 

• fördela arbetet så att handledningen av de studerande fungerar 
• besluta i frågor om kurser som avlagts på annat ställe 
• på förhand informera de studerande om möjligheten att få tillgodoräkna sig kurser 
• redogöra för regelverk och deras syften 
• handlägga initiativ och/eller klagomål som riktar sig mot skolan 
• bereda de studerande möjlighet att uttala sig i frågor som berör deras skolgång 
• handlägga besvär som berör bedömningen 
• övervaka de studerandes rättsskydd 

  
Studiehandledaren har en central roll i skolans arbete. Studiehandledaren tar på eget eller 
på grupphandledarens initiativ kontakt med elever som har problem med studierna. Målet är 
att undvika att eleverna i slutskedet av skolgången får svårigheter på grund av att 
studieprogrammen inte fullföljts. Förutom ändringar och korrigeringar i studieprogrammen 
svarar studiehandledaren för beredning av frågor som berör tentamensavtal, ersättande 
kurser och övriga kurser som avlagts i andra enheter.   
 
Studiehandledaren har huvudansvaret för: 

• de praktiska arrangemangen kring studiehandledningen 
• för planeringen och genomförandet av studiehandledningen som helhet 
• att studieprogrammen granskas regelbundet  

 
De studerande handleds i att lägga upp sitt personliga studieprogram och i att följa upp det. 
De studerande vägleds i studievalen så att de kan planera innehållet i och uppbyggnaden 
av gymnasiestudierna realistiskt med hänsyn till sina resurser.  
 
I slutet av den grundläggande utbildningen skall de studerande, vårdnadshavarna, 
studiehandledarna och lärarna informeras om studierna i gymnasiet och om hur man söker 
till gymnasieutbildningen. De nya studerandena skall i början av utbildningen göras 
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förtrogna med verksamheten i gymnasiet samt med de anvisningar och tillvägagångssätt 
som tillämpas där. 
 
Lärarens uppgift är att: 

• kontinuerligt följa med och stöda eleverna i studierna 
• hjälpa de studerande att utveckla sin studieförmåga och deras inlärningsfärdigheter i 

ämnet 
• följa upp framstegen i ämnesstudierna 
• ge handledning till de studerande i alla frågor som berör lärarens 

undervisningsämne 
• uppmärksamma eleverna på betydelsen av goda arbetsvanor och gott uppförande 

samt etiskt riktigt handlande 
 
Grupphandledarens uppgift är att: 

• informera gruppen i skolfrågor och utgöra länk mellan skola och grupp  
• svara för kontakterna till de studerandes vårdnadshavare 
• bjuda vårdnadshavarna möjlighet till personlig kontakt 
• följa med de studerandes studieresultat  
• vidta därav föranledda åtgärder  
• hjälpa eleverna i frågor som berör kursbyten och val 
• ge ut och kontrollera betyg 
• handleda eleverna till att aktivt delta i basgruppens verksamhet och hjälpa eleverna 

med de sociala kontakterna i gruppen och skolsamfundet 
• handleda eleverna så att ordning råder i skolans undervisningsutrymmen 
• handleda de studerande i allmänna frågor som faller inom skolans 

kompetensområde  
 
Kansliets uppgift är att: 

• handha skolans kansliuppgifter 
• hjälpa eleverna med olika intyg  
• ta emot elevernas anmälningar till förhör och tentamen 
• handlägga anmälningar till studentskrivningarna  
• notera ändringar i kursbedömningar 
• skriva ut betyg 
• bistå eleverna i praktiska skolfrågor 

 
Den övriga personalens uppgifter är att: 

• bistå undervisningspersonalen vad gäller den allmänna fostran av eleverna 
• svara för att undervisningsutrymmen hålls rena och att fastigheten och dess 

omgivning utgör en trygg arbetsplats 
• svara för mat och servering i skolan och vid av skolan ordnade tillfällen 
• ge anvisningar till eleverna i enlighet med anledning av uppgifter  

  
Skolsamfundet verkar för att upprätthålla och utveckla studiegemenskapen under 
gymnasietiden. All personal i skolan har skyldighet att verka för att utveckla de studerandes 
hela särpräglade personlighet på en trygg arbetsplats. Skolan skall stöda vårdnadshavarna i 
deras fostrarroll och å sin sida bidra till att utveckla de studerandes studieförmåga och 
välbefinnande. 
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Komplettering till läroplanens handledningsplan 
angående handledningsuppgifternas fördelningen 
 
Rektorn svarar för : 

• Tilldelning av handledningsresurser i enlighet med tillgängliga  resurser 
• Samordning av de olika handledningsfunktionerna 
• Fördelning, stöd och övervakning av handledningsfunktionerna 
• Att personalen ges möjlighet att samarbeta kring handledningsfunktionerna 
• Att studiehandledare och grupphandledare inför läsåret sammankallas för att 

planera årets handledarfunktioner 
• Informera vårdnadshavare och studerande om reglerna för gymnasiestudier 
• Informera vårdnadshavare och studerande om reglerna för deltagande i 

studentexamensproven 
 
Studiehandledaren svarar för: 

• Handledningen av studerande inför fortsatta studier 
o Enskilt (tillräckligt med tid reserveras)  
o Grupp 

• Handledning inför yrkesval 
• Att eleverna har kunskap om tillgängliga rådgivnings-, handlednings- och 

datatjänster samt bistår eleverna vid användningen av dessa 
• Att följa upp förverkligandet av elevernas studieprogram 
• Kompletteringar och ändringar i elevernas studieprogram 
• Att i samarbete med specialundervisningen informera och bistå eleverna vid 

ansökan om olika arrangemang inför studentskrivningarna 
• Handledning av elever som avlägger spridd examen 
• Information och handläggning av hur övriga studier bedöms och räknas 

eleverna till godo 
• Att i samarbete med högstadiets studiehandledare svara för information och 

valmöjligheter för gymnasiestudier i högstadiet  
• Arrangemangen kring gymnasiets information till vårdnadshavarna i åk 9 
• Arrangemangen för gästande informatörer 
• Arrangemangen kring studiehandledningens studiebesök 
• Samarbetet med andra och tredje stadiets studiehandledare samt de 

gemensamma studier som bedrivs med dessa enheter 
• Sammanställning av abiturienternas handbok 
• Kursvalsblanketter 
• Sammanställning av kursbeskrivningar 

 
Grupphandledare svarar för : 

• Att skolan har aktuella uppgifter om de studerande 
• Informationen från skolan till de studerande  
• Skolans kontakter till vårdnadshavarna 
• Skolans kontakter till vårdnadshavarna till den del det gäller elevernas studier  
• Information om grupper och grupptillhörighet  
• Informationen om den praktiska skolgången och uppläggningen av skolans 

undervisningsverksamhet 
• Uppföljningen av gruppens studieframgång 
• Utdelning av bedömningsblanketter och kontrollen av dessa 
• Individuella och gruppdiskussioner i ärenden som berör frånvaro, uppförande 

och studier 
• Information om obedömda kurser, bedömning, omtagning och 

tentamensförfarande samt om höjning av vitsord   
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Ämnesläraren svarar för : 

• Information om sitt ämnes bedömningsgrunder och uppläggningen av ämnet 
och undervisningen 

• Hur studier i ämnet bedrivs 
• Den individuella handledningen av de studerande i ämnet  
• Uppföljningen av de studerandes studieprestationer i ämnet 
• Utvärderingen av sin undervisningen 
• Samarbetet med andra ämneslärare på andra stadiet med avsikt att utveckla 

ämnet och de studerandes motivation och intresse för studierna 
• Kontakterna och arrangemangen med utomstående personer/institutioner för 

att utveckla undervisningen  
 
Övrig personal svarar för: 

• Att bistå skolan och lärarna i elevernas fostran 
 
Administrationen svarar för: 

• Att skolans uppgifter om eleverna är införda i skolans databas 
• Sammanställning av lärarnas bedömning 
• Utskrivningen av bedömningsblanketterna 
• Informationen till eleverna om bedömnings- och studieprogramssituationen 
• Handläggningen av anmälningar till tentamenstillfällen 
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Handlingsplan för olika krissituationer 
 
I skolsamfundet och dess periferi uppkommer krissituationer som påverkar samfundet och 
dess medlemmars arbete. För att stöda eventuellt drabbade och för att möjliggöra fortsatt 
verksamhet skall skolan i dylika situationer agera på ett flexibelt och till situationen anpassat 
sätt. I denna handlingsplan anges hur krishantering kan organiseras för att hantera 
händelsen. I handlingsplanen föreslås även möjliga handlingsalternativ vid vissa typfall. Alla 
situationer är emellertid unika och av olika art, varför åtgärderna vid olika typer av 
krissituationer bör anpassas efter de förutsättningar som är rådande vid varje enskilt tillfälle.  
 
I gymnasiet bör finns en krishanteringsgrupp som skall bestå av:  

• rektor och vicerektor 
• en grupphandledare 

 
Gruppen leds och sammankallas av rektor. Till gruppen kan kurator och skolhälsovårdare 
samt andra sakkunniga kallas om krisens art så kräver. Gruppens uppgift är att organisera 
och handha krishanteringen så att de negativa följderna av krisen minimeras för de 
drabbade och skolsamfundets medlemmar.  
 
På gymnasiet bör alltid följande uppgifter finnas tillgängliga och uppdaterade inför en 
eventuell kris: 

• elevförteckningar med adresser och telefonnummer till närmaste anhöriga 
• personalförteckningar med adresser och telefonnummer till närmaste anhöriga 
• förteckningar med kontaktuppgifter till: 

o brandkår, ambulans 
o polis 
o taxi 
o sjukhus 
o HVC 
o läkare  
o psykolog 
o fastighetsansvarig 
o socialavdelningens kontaktperson 

 
Allmänna beredskapsåtgärder 
 
Då en större kris inträffat bör följande frågeställningar handläggas omedelbart av 
krishanteringsgruppen: 

• Vem ansvarar för att : 
o skaffa information 
o informera personal 
o organisera åtgärder 
o underrätta om dödsfall 
o möta massmedia 

• Hur informeras eleverna 
o klassvis  
o i auditoriet 

• Vem och hur underrättas föräldrar 
o möte 
o telefon 
o skriftligt 

• Viken typ av åtgärder 
o klassrumssamtal 
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o ritualer 
o symboliska uttrycksformer 
o kontakt med hemmet 
o uppföljning 

• Vilken prioritering 
o väsentligheter 
o ordningsföljd 

 
Gymnasiets ”policy” vid krissituationer 
 
Gymnasiet skall för att underlätta hanteringen av en krissituation försäkra sig om att : 

• ha tillgång till information för att kunna förse berörda parter med aktuella uppgifter 
• inta öppen hållning och låta elever och personal bearbeta händelsen 
• vara aktiv i relationen till vårdnadshavare 
• personalen är medveten om hur frågor handläggs 
• delta i jordfästningar och andra manifestationer  
• kunna återgå till vardagliga rutiner inom rimlig tid 

 
Om en sådan krissituation uppstår i skolan att det kräver krishanteringsgruppens 
sammankallande, bör gymnasiets krishanteringsgrupp verka i intimt samarbete med den 
kommunala krisgruppen. 
 
Olyckor 
 
Allmän handlingsplan 
 
Det finns olika typer av olyckor och de handläggs på olika sätt beroende på händelsens art 
och natur. Följande mönster kan bearbetas och anpassas efter behov till de flesta 
olyckstillfällen:  

• Kontrollera om det finns skadade eller offer 
o ge första hjälp 

• Kalla på hjälp 
o polis, brandkår, ambulans 

• För eventuella elever i säkerhet  
• Meddela rektor vad som hänt 

o krishanteringsgruppen kallas 
o krishanteringen organiseras 

• Hindra olyckan att sprida sig 
• Håll räddningsvägarna fria 
• Avvisa ovidkommande personer 
• Skydda eleverna från påflugna massmedierepresentanter 
• Skydda eleverna från påflugna ”hjälpsamma” utomstående 

 
Brand och explosion 
 
I fall av brand, explosion eller gasläcka tillämpas gymnasiets räddnings- och släckningsplan i 
den utsträckning situationen kräver.  

• Hjälp skadade och utrym skolhuset (via fönster om korridorerna är rökfyllda) 
o de två som kommit ut först hjälper de andra 

• Bespruta brandhärden med skum eller vatten och meddela alla andra om 
utrymningen 

• Alarmera brandkår 
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• Stäng alla fönster och dörrar 
• Eleverna förs i säkerhet 
• Nyfikna hålls på avstånd 
• Räddningsvägarna hålls fria 

 
Om utrymningsvägarna är rökfyllda rör man sig på huk med fuktig tygbit för munnen. Alla bör 
ta det lugnt, tänka på andra och hjälp till efter förmåga. 
  
Dödsfall och allvarliga olycksfall 
 
Vid allvarliga sjukdomsattacker, olyckor, dödsfall och grov misshandel med svåra skador 
som följd handlas i tillämpliga delar enligt följande: 

• Första hjälp 
• Hjälp tillkallas 

o ambulans och polis 
• Rektor tillkallas 

o en person blir hos offret hela tiden 
• Familjen underrättas 
• Krishanteringsgruppen sammankallas 

o Krishantering organiseras enligt behov 
 
 
Olika krissituationer 
 
Olika typer av krissituationer kan förekomma i skolsamfundet då många individer 
konfronteras med varandra dagligen. I de flesta fall är kriserna lindriga och löses på ”stående 
fot” medan andra är allvarligare och kräver ingrepp från skolans sida. I det följande ges 
modellanvisningar om hur sådana situationer kan åtgärdas.  
  
Mobbning 
 
Då mobbning uppdagas kan följande förfarande användas i tillämpliga delar: 

• Utredning 
o Vem, vad, när och varför 

• Konfrontera berörda parter 
o rektor / grupphandledare / lärare 
o sakkunnig personal kan delta 

• Frågan behandlas i basgruppen 
o betoning av gemensamt ansvar 

• Vårdnadshavare underrättas 
• Berörda parter kan hänvisas till extern hjälp 

 
Våld 
 
Om våld utbryter kan följande förfarande användas i tillämpliga delar: 

• Parter åtskiljs  
• Hjälp tillkallas 
• Parter hålls under övervakning 
• Utredning  

o Vem, vad, när och varför 
• Konfrontera berörda parter 

o rektor / grupphandledare / lärare 
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o sakkunnig personal kan delta 
• Vårdnadshavare underrättas 
• Frågan behandlas i basgruppen 

o betoning av gemensamt ansvar 
• Berörda parter kan hänvisas till extern hjälp 

 
Om en studerande vållar en hotfull situation under pågående lektion eller om en studerande 
genom sin verksamhet stör eller omöjliggör undervisning, utvisas han ur klass. Om den 
studerande vägrar lämna undervisningsutrymmet avlägsnas han vid behov genom att föras 
ut med våld. Endast rektor och berörd lärare har rätt att bruka våld då situationen så kräver, 
och efter varje sådan situation krävs att skriftlig rapport över det inträffade inlämnas till 
skolan. Det är förbjudet att tillgripa tillhygge eller motsvarande medel.   
 
Alkohol 
 
Skolan accepterar inte alkoholbruk i skolan eller på av skolan ordnade tillfällen. 
Vårdnadshavare underrättas och påverkad studerande sändes omedelbart hem på egen 
bekostnad (vid behov med följeslagare).   
 
Droger 
 
Skolan accepterar inte drogbruk i skolan eller på av skolan ordnade tillfällen. 
Vårdnadshavare underrättas och påverkad studerande sändes omedelbart hem på egen 
bekostnad (vid behov med följeslagare).   
 
Då drogbruk uppdagas kan följande förfarande användas i tillämpliga delar: 

• Undersökning 
o med myndighetshjälp då så krävs 

• Vårdnadshavare underrättas  
• Konfrontation 

o sakkunniga kan kallas 
• Myndigheter underrättas då så krävs 
• Studerande anvisas hjälp 

 
Förebyggande arbete 
 
För alkohol och droger gäller att det förebyggande arbetet betonas. Vid sidan av skolans 
eget agerande bör den sakkunskap som finns hos ungdoms-, nykterhets- och 
hälsovårdssektorerna användas.  Målet för det förebyggande arbetet är att kunna eliminera 
behovet av rusmedel och droger genom att : 

• fostra de studerande till sunda människor med självförtroende och ansvarskänsla och 
förmåga att skilja mellan rätt och fel. 

 
Metoder för att nå målet är bland annat att aktivt agera mot alkohol och droger genom att: 

• ha goda relationer till de studerande och vårdnadshavarna 
• informera om rusmedel och droger och de negativa konsekvenser de har för individen 
• skapa en avvisande inställning till rusmedel och droger i hela skolsamfundet 
• erbjuda de studerande projekt som utvecklar personligheten och självkänslan  
• markera för de studerande att bruket av rusmedel och droger äventyrar de andra 

studerandes trygghet 
• ställa sådana krav i skolverksamheten som motverkar bruket av rusmedel och droger  
• samarbeta med andra organ för att motverkar bruket av rusmedel och droger  
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I övrigt hänvisas till gymnasiets ”Kris- och räddningsplan”.
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INTEGRATION OCH TEMAOMRÅDEN 
 
Temaområdena är samhälleligt betydelsefulla utmaningar som all fostran och utbildning står 
inför. De utgör aktuella etiska ställningstaganden. Temaområdena strukturerar 
verksamhetskulturen i gymnasiet och går över ämnesgränserna samt integrerar 
undervisningen. 
  
Gemensamma mål för alla temaområden är att de studerande skall kunna: 

• iaktta och analysera moderna företeelser och miljöer 
• framföra motiverade uppfattningar om vilket slags framtid som bör eftersträvas 
• bedöma den egna livsstilen och rådande trender ur ett framtidsperspektiv 
• fatta beslut och arbeta för den framtid som de anser värda att sträva efter. 

 
Gemensamma temaområden för alla gymnasier är: 

• aktivt medborgarskap och entreprenörskap 
• hälsa och trygghet 
• hållbar utveckling 
• kulturell identitet och kulturkännedom 
• teknologi och samhälle 
• informations- och mediekunskap 

 
Temaområdena beaktas i undervisningen i alla läroämnen på ett naturligt sätt och skall 
återspeglas i gymnasiets verksamhetskultur. Vissa huvudpunkter ingår i ämnesdelarna i 
läroplanen och till övriga delar integreras de olika temaområden i de olika kurserna i olika 
ämnen. De olika temaområdena tas upp på ett naturligt sätt på tematiskt lämpliga ställen i 
undervisningen.  
 
För att de olika temaområden skall ha genomslagskraft i skolan skall gymnasiet årligen välja 
ett av de angivna områden till årets huvudtema. Det valda temat skall återspeglas i skolans 
verksamhet.  
 
Det är möjligt att erbjuda de i riksläroplanen definierade och beskrivna temaområden som 
tillämpade kurser i gymnasiet. Om detta sker skall kurserna följa de normer som 
framkommer i riksläroplanen enligt följande:  
 
Aktivt medborgarskap och entreprenörskap 
 
Temaområdet aktivt medborgarskap och entreprenörskap syftar till att fostra de studerande 
till aktiva, ansvarskännande och kritiska medborgare. Detta innebär engagemang och vilja att 
vara med och påverka den politiska, ekonomiska och sociala verksamheten på olika 
samhällsområden och i kulturlivet. Engagemanget kan ske på lokal, nationell, europeisk och 
global nivå. 
 
Målet är att den studerande skall 

• fördjupa sin kännedom om det demokratiska samhällets funktionsprinciper            och 
de mänskliga rättigheterna 

• kunna bilda sig en egen motiverad uppfattning och diskutera den så att också           
samtalspartnerns åsikter respekteras 

• känna till olika demokratiska system och verksamhetssätt 
• som individ och gruppmedlem vilja delta i att skapa allmänt välstånd i närmiljön,            

på hemorten, i samhället och livsmiljön och påverka beslutsfattandet i samhället 
• tillägna sig initiativkraft och entreprenörskap som handlingsmönster 
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• känna till olika former av företagsamhet och dess möjligheter och 
verksamhetsprinciper 

• förstå arbetets betydelse för individen och samhället 
• känna till det inflytande som konsumenten har och kunna utnyttja det. 

 
När temaområdet genomförs bör tonvikten ligga på praktiska övningar och på personliga 
erfarenheter genom engagemang och påverkan. Förutom genom skolans egen insats kan en 
sådan studiemiljö skapas i samarbete med andra samhällsorgan, med olika organisationer 
och företag. 
 
Hälsa och trygghet 
 
I gymnasiet bör man låta de studerande uppleva delaktighet, ömsesidigt stöd och rättvisa. 
Dessa faktorer är viktiga källor till livsglädje och psykisk hälsa samt ger kraft att orka. Syftet 
med temaområdet hälsa och trygghet är att de studerande skall inse de grundläggande 
förutsättningarna för sin egen och för samhällets välfärd. Temaområdet skall sporra de 
studerande att arbeta för hälsa och trygghet i familjen, i närmiljön och i samhället. Det 
befäster förmågan att upprätthålla hälsan och tryggheten i vardagen, en förmåga som var 
och en behöver i livets olika skeden och i synnerhet i krissituationer. 
 
Målet är att de studerande skall 

• kunna uttrycka känslor och åsikter i sitt umgänge på ett sätt som utvecklar dynamiken 
i skolgemenskapen och också hantera besvikelser, motsägelsefulla erfarenheter och 
konflikter utan våld 

• våga ta ett individuellt ansvar för de övrigas hälsa och välbefinnande samt för klimatet 
i studiegemenskapen och själv kunna ta emot stöd av andra 

• kunna bedöma vilka handlingsmönster eller strukturella faktorer i sociala och 
samhälleliga sammanhang som främjar hälsa och trygghet och vilka som kan 
äventyra dem 

• handla så att han eller hon utövar ett positivt inflytande på trivseln och tryggheten       
i studiegemenskapen 

• identifiera allvarliga problem och kunna söka hjälp och anlita välfärdstjänster eller            
vidta andra ändamålsenliga åtgärder även i undantagssituationer 

• förmå hantera förändringar och osäkerhet och skapa en grund för nya möjligheter. 
 
Upplevelsen av hälsa och trygghet är i allmänhet samtidigt fysisk, psykisk och social. Också 
rättvisan spelar i det sammanhanget en väsentlig roll. Upplevelsen är individuell, men 
fundamentet finns i gemenskapen. 
 
Hållbar utveckling 
 
Syftet med strävan efter en hållbar utveckling är att trygga möjligheterna till ett gott liv för 
nulevande och kommande generationer. Människan skall i all verksamhet lära sig att 
anpassa sig till naturens villkor och inse gränserna för vad jordklotet tål. Gymnasiet skall 
sporra de studerande till ett hållbart levnadssätt och till att verka för en bärkraftig utveckling. 
 
Målet är att de studerande skall 

• ha baskunskaper om de ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
dimensionerna av en hållbar utveckling och förstå att utvecklingen blir bärkraftig 
endast om dessa genomförs samtidigt 

• kunna mäta, bedöma och analysera förändringar i naturen och i den kulturella och 
sociala miljön 

• reflektera över vad ett hållbart levnadssätt, en naturbevarande och ekologiskt 
bärkraftig produktion innebär, över hurdan en sådan organisation och ett sådant 
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samhälle är som förstärker sitt sociala kapital samt över hur man kan skydda 
naturens fortbestånd för kommande generationer 

• i sitt dagliga liv, som gymnasist, konsument och aktiv medborgare vilja och kunna 
verka för en hållbar utveckling 

• ha förmåga att lokalt, nationellt och internationellt samarbeta för en bättre framtid. 
 
Genom detta temaområde skall de studerande lära sig att granska förutsättningarna för en 
bärkraftig utveckling ur flera synvinklar. Det gäller att klarlägga hur människans verksamhet 
har påverkat miljön och hur människans sätt att forma sin omgivning har förändrats i och 
med den kulturella evolutionen. Det gäller också att analysera globala miljörisker och 
orsakerna till dem och att finna olika medel för att korrigera utvecklingens riktning. Problem i 
anknytning till befolkningstillväxt, fattigdom och hungersnöd diskuteras. De studerande skall 
lära sig att se materiens och energins kretslopp i naturen och produktionssystemen samt att 
spara energi och råmaterial. Ett diskussionstema är hurdan en ekonomisk tillväxt som inte 
baserar sig på ökad användning av råmaterial och energi kunde vara och vilken betydelse 
ekonomisk stabilitet har för miljöskyddet och för människornas välfärd. De studerande skall 
bekanta sig med sådana företag och sådan teknik som omsätter principerna för en hållbar 
utveckling i praktiken och lära sig att utnyttja möjligheterna att som konsument påverka 
utvecklingen. Vidare undersöks hur människans aktiviteter kan anpassas till omgivningen så 
att kulturtraditionerna respekteras och så att naturens mångfald bevaras. Därtill gäller det att 
öva ett miljövänligt levnadssätt och undersöka de strukturella förutsättningarna för det. I 
undervisningen och gymnasiets vardag ges exempel på goda rutiner. 
 
För att aktivt våga främja en hållbar utveckling måste den studerande få uppleva att hans 
eller hennes etiska, praktiska, ekonomiska, samhälleliga och yrkesmässiga avgöranden har 
betydelse. De studerande bör få en uppfattning om de stora förändringar som behövs och 
om det breda samarbete som är en förutsättning för att uppnå resultat. Vid sidan av 
undervisningen gäller det att eventuellt genom ett eget miljöprogram eller ett program för en 
bärkraftig utveckling och genom en miljömedveten verksamhetskultur sporra de unga till ett 
hållbart levnadssätt. 
 
Kulturell identitet och kulturkännedom 
 
Gymnasieutbildningen skall erbjuda de studerande möjligheter att bygga upp sin 
kulturidentitet med hjälp av sitt modersmål, sin gestaltning av det förflutna, sin religion samt 
genom konst- och naturupplevelser och andra frågor som är betydelsefulla för de 
studerande. 
 
De bör känna till de gemensamma nordiska, europeiska och allmänmänskliga värderingarna 
och märka hur sådana värderingar eller en avsaknad av dem avspeglar sig i vardagen, i det 
finländska samhället och i världen. Gymnasiet skall erbjuda studerandena rikligt med 
möjligheter att förstå hur vårt kulturarv har uppstått och vilken uppgift eleverna kan tänkas ha 
när det gäller att upprätthålla och förnya kulturarvet. 
Gymnasiet skall främja en positiv kulturell identitet hos de studerande och ge dem insikter i 
olika kulturer. Det kan bana väg för interkulturell verksamhet och ett framgångsrikt 
internationellt samarbete. 
 
Målet är att de studerande skall 

• känna till olika tolkningar av begreppet kultur och kunna beskriva olika kulturella 
särdrag 

• känna till det andliga och materiella kulturarvet 
• vara medvetna om sin kulturella identitet, veta till vilken kulturgrupp de vill höra och 

kunna fungera som tolkar för sin kultur 
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• värdesätta kulturell mångfald som en källa till berikande upplevelser och skaparkraft 
och kunna reflektera över olika alternativ för den kulturella utvecklingen 

• kunna kommunicera mångsidigt även på främmande språk med människor som har 
en annorlunda kulturell bakgrund 

• aktivt vilja medverka till att bygga upp ett mångkulturellt samhälle baserat på inbördes 
hänsyn. 

 
Då verksamhetskulturen utvecklas skall man fästa uppmärksamhet vid gymnasiet som 
kulturmiljö, vid ett gott uppförande och vid gymnasiets egna traditioner, fester och andra 
evenemang. 
 
Studerandena uppmuntras till kommunikation och samarbete över språk- och 
kulturgränserna. 
 
Teknologi och samhälle 
 
Utgångspunkten för den tekniska utvecklingen är människans behov av att förbättra sin 
livskvalitet och underlätta sitt liv under arbete och fritid. Kännedom om lagbundenheterna i 
naturen utgör grunden för teknologin. I teknologin ingår kunskapen och färdigheten att 
planera, tillverka och använda tekniska produkter, processer och system. Sambandet mellan 
teknikens och samhällets utveckling betonas. 
 
Målet är att de studerande skall 

• kunna utnyttja naturvetenskaplig kunskap och kunskap från andra vetenskapsgrenar 
då de reflekterar över tekniska utvecklingsmöjligheter 

• kunna förstå och bedöma människans förhållande till den moderna teknologin 
• kunna bedöma hur tekniken inverkar på levnadssättet, samhället och miljöns tillstånd 
• kunna bedöma de etiska och ekonomiska synpunkter, välfärdsfrågor och jämlikhets- 

aspekter som styr den tekniska utvecklingen samt ta ställning till och motivera olika 
tekniska alternativ 

• förstå växelverkan mellan teknik och ekonomi och kunna bedöma hur olika alternativ 
inverkar på arbetets innehåll och på sysselsättningen 

• lära sig något om företagsamhet och bekanta sig med det lokala arbetslivet. 
 
Temaområdet skall vägleda de studerande till att reflektera över den tekniska utvecklingen 
och förändringarna i samhället ur historiska, nutida och framtida synvinklar. De skall lära sig 
att använda, behärska och förstå teknik. De måste lära sig sådan innovations- och 
problemlösningsförmåga som behövs i tekniskt utvecklingsarbete. De bör lära sig att granska 
de värderingar som ligger bakom teknologin samt teknologins följder. Uppgiften är att 
undersöka den moderna människans beroende av teknik och reflektera över vad detta 
beroende innebär för individen, arbetslivet och fritiden. Särskilt bör övervägas vilken teknik 
som kan anses oumbärlig med tanke på människans grundläggande behov och vilken som 
kan avvaras. De studerande skall uppmuntras att som individer och samhällsmedlemmar ta 
ställning till den tekniska utvecklingen och engagera sig i beslut om den. 
 
Olika problem på detta temaområde kan konkretiseras så att man bekantar sig med tekniken 
på olika områden, såsom inom hälsa och välfärd, information och kommunikation, 
formgivning och musik, miljöskydd, energiproduktion, trafik och lant- och skogsbruk. 
 
 
Informations- och mediekunskap 
 
I gymnasiet skall de studerande erbjudas undervisning och verksamhetsformer som hjälper 
dem till djupare insikt om mediernas centrala roll och betydelse i vår kultur. Gymnasiet skall 
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främja de studerandes attityder till medierna och deras förmåga till växelverkan samt stärka 
deras samarbete med de lokala eller regionala medierna. De studerande vägleds att förstå 
mediernas inflytande, deras roll som underhållare, informationsförmedlare och samhälleliga 
opinionsbildare, som källor till beteendemodeller. Medierna skapar samhörighet, de formar 
världsbilden och identiteten. De studerande skall lära sig att iaktta och kritiskt analysera hur 
den värld som medierna beskriver förhåller sig till verkligheten. De skall lära sig att värna om 
skyddet av privatlivet, om säkerheten och om datasekretessen när de rör sig i medievärlden. 
 
Målet är att de studerande skall 

• få tillräckliga färdigheter i att tolka och ta emot budskap: de skall lära sig att välja och 
tolka medietexter kritiskt och tillägna sig samhälleliga kunskaper och färdigheter som 
de behöver som konsumenter 

• kunna behandla estetiska och etiska frågor: lära sig att ta ansvar i produktion och 
användning av medieinnehåll och i sitt mediebeteende 

• bli skickliga i att kommunicera, samverka och påverka 
• kunna producera medietexter och kunna nyansera uttrycket när de själva skall skapa 

och förmedla innehållet i dem 
• vänja sig vid att använda medierna som studieredskap och studiemiljö, lära sig att 

använda dem i kommunikationssituationer i studierna samt för att söka efter och 
förmedla uppgifter 

• känna till ekonomiska och samhälleliga faktorer som inverkar på mediernas 
verksamhet 

• erhålla kunskap om kommunikationsbranschen, medieproduktion och upphovsrätter. 
 
Mediekunskap i gymnasiet innebär både färdigheter och kunskaper. Medierna utgör såväl 
studieobjekt som studieredskap. Mediefostran går ut på att utveckla de studerandes verbala, 
visuella, auditiva, tekniska och sociala färdigheter samt deras studieteknik. Detta förutsätter 
samarbete mellan olika läroämnen och samarbete med olika medier samt lärande i autentisk 
miljö. I de olika läroämnena i gymnasiet måste man analysera och bygga upp kontakterna till 
medierna och till diskussionen i dem, till teknik, innehåll och material och till den mediekultur 
som uppstår kring dem. I mediekunskapen betonas samverkan mellan olika medier och 
visuella aspekter. 
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TIMFÖRDELNINGEN 
 
Timplanen 
 
Den undervisning som erbjuds i gymnasiet baserar sig på statsrådets beslut om 
timfördelningen i gymnasiet (835/93) och förordningen om allmänna riksomfattande mål för 
gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen (955/2002). Det 
tidigare beslutet gäller till den 31.7 2005, varefter det upphör att gälla med årskursernas 
avgång och slopas helt 31.7 2007. Den senare förordningen tillämpas för åk I från 1.8 2005, 
så att den årligen utökas med en årskurs och täcker alla årskurser från den 1.8 2007. Se 
bilaga 1 och 2. 
Utanför timplanens timmar erbjuds eleverna vid Gymnasiet i Petalax fördjupade och 
tillämpade kurser enligt följande: 
 
Ämne  Fördjupade kurser Tillämpade kurser 
Finska   2  -  
MAA  2  - 
MAB  1  - 
Kemi  1  1 
Historia  -  1 
Musik  2  - 
Gymnastik  3  - 
 
Av timmarna utanför timplanen reserveras egen plats i skolans grundschema endast för de 
fördjupade kurserna i finska. Alla övriga kurser bjuds ut i positioner där annan undervisning 
pågår, vilket innebär att de endast kan väljas av elever som inte är upptagna av andra 
studier i sitt studieprogram. 
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SPRÅKPROGRAMMET 
 
I Malax kommun läses finska och engelska som långa A-språk. Andra främmande A-språk 
erbjuds inte.  
 
Tyska och/eller franska kan läsas som valfria språk i årskurserna 8-9 och vid Gymnasiet i 
Petalax kan tyska och/eller franska läsas som nybörjarspråk (B3) eller som fortsättningskurs 
för de studier som påbörjats i högstadiet (B2).  
 
De studerande som läser nybörjarkurser i tyska och franska vid gymnasiet, läser kurs ett och 
två enligt de krav som gäller för B3-språk. Från kurs tre övergår de studerande till att läsa 
kurserna tillsammans med de studerande på B2-nivå.  Kurserna 3-8 på B3-nivå motsvarar 
kurserna 1-6 på B2-nivå. De studerande på B3-nivå kan även läsa kurserna sju och åtta på 
B2-nivå.  
 
Gymnasiet kan erbjuda andra korta främmande språk till de studerande i samarbete med 
andra skolor. Om det meddelas särskilt årligen. Dessa språk läses på B3-nivå.  
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SJÄLVSTÄNDIGA STUDIER 
 
De studerande kan förväntas genomföra en del av studierna självständigt. 
(Gymnasieförordningen 810/1998, 4 § 1 mom.)  
 
En studerande kan på ansökan beviljas tillstånd att genomföra studier utan att delta i 
undervisningen. (Gymnasieförordningen 810/1998, 4 § 2 mom.) 
 
I enlighet med gymnasielagen och riksläroplanen är det möjligt att avlägga kurser enligt 
gymnasiets läroplan utan att delta i undervisningen. Självstudier kan ses som en möjlighet 
för de studerande att läsa enligt egen takt och ger möjlighet att avlägga kurser som inte 
undervisas vid skolan. Självstudierna ger också de studerande möjlighet att enligt eget val 
avlägga kurser som kolliderar i arbetsordningen. Möjligheten att avlägga kurser vid andra 
skolor genom självstudier ökar även möjligheten för de studerande att bredda sitt 
studieprogram.  
 
I skolan kan man avlägga kurser antingen genom att: 

• delta i undervisningen   
• tentera kurser 
• utföra arbetsuppgifter  
• eller en kombination av dessa 

 
De som tenterar kurser erhåller tentamensanvisningar av läraren. Tentamen kan förutsätta 
att eleven även löser eller utför: 

• andra uppgifter  
• övningar som ingår i kursen 

 
Det är väsentligt att läraren har tillräckliga grunder för att kunna bedöma tentanderna rättvist. 
Tentamensförfarandet kan vara olika för olika ämnen. Vid tentamensförfarande påtar sig 
tentanderna själva ansvaret för inlärningen och att de olika delproven avläggs inom utsatt tid.  
 
Tentamensförfarandet förutsätter att eleven gör: 

• skriftligt tentamensavtal med skolan 
• avtalet godkänns av rektor som hör berörda ämneslärare och/eller studiehandledare. 

 
Avtal kan förvägras om det finns orsak till det. Tentamensrätten kan även omfatta delar av 
kurser. 
 
Läraren kan enligt egen bedömning eller genom överenskommelse med elev besluta om att: 

• del / delar av en kurs avläggs genom självstudier  
• kursdelar eller hela kurser kan avläggas på främmande språk  
• avlägga kurs genom distansstudier.  

 
Gymnasiekurser och kurser på gymnasial nivå som avläggs via distansundervisning 
godkänns och räknas in i elevens studieprogram såvida kurserna motsvarar läroplanens 
krav.  
 
Kurser som beaktas vid beräknandet av elevens medeltal bör alltid vara bedömda med 
vitsord.   
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SKOLANS IT-STRATEGI 
 
IT-strategins mål 
 
Varje elev som har genomgått gymnasiet bör ha de nedan följande informations- och 
kommunikationsteknologiska kunskaperna och färdigheterna. 
 
Eleven bör känna till och behärska: 

• användargränssnitt 
• grundläggande begrepp 
• @-post 
• webbläsare 
• textbehandling 
• tabell- och diagrambehandling 
• bildhantering 
• hur presentationer görs med hjälp av IT 
• trådlös kommunikationshantering 
• informationssökningssystem 
• elektroniska distansstudier  
 

För att dessa mål skall kunna nås förutsetts att skolans lärare besitter minst motsvarande 
kunskaper och färdigheter. Dessutom bör lärarna ha kunskap om hur dessa färdigheter skall 
förmedlas till eleverna inom den verksamhet som bedrivs vid skolan.   
 
 
Verksamhetens förutsättningar 
 
För att målen skall nås måste skolan ha tillgång till de hjälpmedel och den tekniska 
utrustning som behövs för att kunna genomföra bildningsväsendets och skolans IT-strategi.  
 
Bildningsansvariga och skolans ledning åligger att:  

• budgetera de medel som anses nödvändiga för nämnda verksamhet 
• ansvara för att kommunens skolväsende har personal som svarar för skolans 

datautrustning, dess skötsel och underhåll     
• tillsammans med kommunens dataansvariga svara för de anskaffningar som är 

nödvändiga inom de ramar som upprätthållaren angivit 
• administrera hanteringen av IT-material inom skolan och med skolans 

samarbetspartners 
• övervaka att verksamheten bedrivs i enlighet med målen för IT-strategin  

 
Undervisningspersonalen åligger att: 

• delta i den skolning som ges för att kunna förmedla nämnda verksamhet 
• upprätthålla de kunskaper som är nödvändiga för att kunna tillämpa IT i 

undervisningen 
• ge förslag till kompletteringar i utrustning för att fullfölja nämnda verksamhet  
• använda inlärningsfrämjande och motiverande undervisningsmetoder för att kunna 

förverkliga IT verksamheten i undervisningen så som målen förutsätter 
 
 
I läroplanen ingår under rubriken Lärarens uppgifter ett avsnitt som anknyter till IT 
utvecklingen. Textens betydelse aktualiseras och betonas i skolans IT-strategi varför den bör 
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lyftas fram och användas som en av utgångspunkterna vid planeringen av 
undervisningsarbetet. 
 
 
Struktureringen av IT-arbetet 
 
Då Gymnasiet i Petalax av schematekniska och ekonomiska orsaker inte erbjuder 
undervisning i ADB på skoltid, skall skolan följa följande strategiska principer för att 
förverkliga målen i skolans IT-program. 
 

1. De studerande erbjuds möjlighet att avlägga datakörkort i samarbete med YA. 
2. Övningarna med datorer och tillämpningarna av IT program fördelas mellan de olika 

läroämnen enligt följande betoningar: 
 

• Språk och Modersmål – alla program 
• Matematiska ämnen – alla program 
• Bildkonst – alla program 
• Realia – alla program 

              
I alla ämnen är målet att de studerande gör arbeten av olika slag med hjälp av datorer. 
Presentationer inför klass bör ingå och dessa kompletteras med visuella framställningar på 
IT bas (t.ex. PowerPoint). 
 

3. Projektverksamheten vid skolan skall stöda skolans IT-strategi. Alla större projekt 
(både nationella och internationella) bör resultera i en produkt som kan presenteras. 
Produkten kan bestå av: 
 

• Publikation med text, bilder, kartor och diagram. Publikationer bör utges i 
skolans publikationsserie. 

• CD-presentation med tillhörande länkar, filmmaterial och ljudåtergivning.  
• Annan typ av publikation som fyller gymnasiala krav och motsvarar skolans 

mål och värdegrunder (t.ex. kommunal informationstidning eller produktion av 
hemsidor) 

4. Skolan bör aktivt delta i den nationella gymnasiala IT-utvecklingen och bidra till att 
producera nya IT-baserade undervisningsmetoder och program i den mån det är 
möjligt med till buds stående resurser.  

 
Säkerhet och ansvar 
 
Skolan bör tillåta att de studerande använder IT-utrustningen under skoldagen och på kvällar 
så långt som det kan anses säkert. Eftersom arbetslivet förutsätter IT-färdigheter bör skolan 
stöda de studerande och uppmuntra dem till att använda elektroniska kommunikationsmedel.  
 
För att skydda datasystemet och förhindra otillåtet intrång i mjukvara bör vissa principer 
följas så att driftsäkerheten kan garanteras. 
 

• Elevnät och administrativt nät bör hållas åtskilda 
• Alla användare bör ha lösenord 
• All undervisningspersonal bör ha tillräckliga IT-kunskaper 
• Fullgott virusskydd bör finnas 
• Underhåll av nät och apparatur sköts av personal utsedd av kommunen 
• Endast licensierad mjukvara används och installeras av behörig personal 
• Säkerhetskopiering skall ske automatiskt 
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• Lagar och bestämmelser som reglerar användningen av uppgifter skall följas 
• Användaren har ansvar för skador som förorsakas genom regelstridig användning 

eller missbruk av apparaturen. Den som vållar skada är ersättningsskyldig.  
• Skolan bör övervaka användningen av utrustningen och sätta regler för hur arbetet 

sker i praktiken     
 
 
IT- tillämpningar  inom enskilda läroämnen 
 
Studiehandledning 
 
I undervisningen bör IT nyttjas i synnerhet för: 

• presentationer 
• penomgång 
• prbetsuppgifter 
• inlämningsuppgifter 
• kompletterande material 
• informationssökning  
• kompletterande studier  
• ansökningsmaterial 

 
Modersmålet och litteraturen 
 
I undervisningen i modersmålet och litteraturen kan IT användas t.ex. enligt följande: 
 

• övningar baserade på textbehandlingsprogram  
• sökrobotar för informationshämtning 
• t.ex. PowerPoint vid presentationer 
• ritprogram vid fri skrivning 
• @-post för kontakter  
• vid projekt  

 
Historia och samhällslära samt filosofi 
 
I undervisningen kan IT användas t.ex. enligt följande: 
 

• presentationer med hjälp av t.ex. PowerPoint 
• bildbehandlingsprogram vid presentationer och arbetsuppgifter  
• IT baserade inlämningsuppgifter (portfolio) 
• användning av olika databaser för informationssökning 
• jämförelser mellan databasmaterial och skriftliga källor 
• produkter av ämnesrelaterade projekt kan vara IT baserade 

 
Religion och psykologi 
 
I undervisningen kan IT användas t.ex. enligt följande: 
 

• presentationer t.ex. med hjälp av PowerPoint och tabellkalkyleringsprogram 
• ordbehandlingsprogram vid inlämningsuppgifter 
• informationssökning 
• jämförelser mellan litteraturkällor och källor på Internet 
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Biologi och geografi 
 
I undervisningen i biologi och geografi kan IT användas t.ex. enligt följande: 
 

• IT baserade inlämningsuppgifter (i dessa ingår t.ex. Word, PowerPoint och 
bildbehandlingsprogram) 

• informationssökning 
• kalkylprogram i samband med laborationer 
• geografiska regionprogram 

 
Bildkonst 
 
I undervisningen i bildkonst kan IT användas t.ex. enligt följande: 
 

• övningar med bildbehandlingsprogram 
• informationssökning 
• virtuella besök på bl.a. museer 

 
 
Matematik (lång) 
 
I undervisningen i matematik kan IT användas t.ex. enligt följande: 
 

• kalkyl- och ordbehandlingsprogram i inlämningsuppgifter 
• träningsprogram (t.ex. för rationella uttryck, ekvationer olikheter, analytisk geometri, 

derivata och integral) 
• geometriska konstruktionsprogram 
• simuleringsprogram ( t.ex. ändrad hastighet, annuitetslån, differentialekvationer) 
• grafisk räknare 

 
Matematik (kort) 
 
I undervisningen i matematik kan IT användas t.ex. enligt följande: 
 

• behandling av statistiskt material i tabellkalkyleringsprogram 
• kalkyl och ordbehandling i inlämningsuppgifter 
• träningsprogram (t.ex. ekvationer, linjer och olikheter) 

 
Fysik 
 
I undervisningen i fysik kan IT användas t.ex. enligt följande: 
 

• kalkyl och ordbehandlingsprogram i inlämningsuppgifter 
• informationssökning på nätet 
• simuleringsprogram (bl.a. demonstrationsprogram för RCL-kretsar) 
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Kemi 
 
I undervisningen i kemi kan IT användas t.ex. enligt följande: 
 

• kalkyl och ordbehandlingsprogram i inlämningsuppgifter 
• informationssökning på nätet 
• molekylmodelleringsprogram 

 
Engelska / Finska / Tyska / Franska  
 
I undervisningen i språk kan IT användas t.ex. enligt följande: 
 

• språkövningar (grammatik, ord m.m.) 
• informationssökning (fakta, illustrationer) för muntliga anföranden 
• ordbehandling, t.ex. PowerPoint, för transparanger till presentationer 
• ordbehandling till recensioner, inlämningsuppgifter och motsvarande 
• presentationer i anknytning till internationella projekt 
• @-post och Internet för kontakter till andra studerande i Finland och utomlands samt 

för kontakter mellan lärare och elev vid olika övningar 
• undervisningsplattform 

 
Musik 
 
I undervisningen i musik kan IT användas t.ex. enligt följande: 
 

• IT-baserad redovisning i samband med projekt och arbetsuppgifter 
• informationssökning 
• notskrivningsprogram 
• ljudbearbetningsprogram 
• inspelningsprogram 
• kompositionsprogram 

 
Hälsokunskap 
 
I undervisningen i hälsokunskap kan IT användas t.ex. enligt följande: 
 

• informationssökning 
• projektarbeten och redovisningar (omfattar användningen av alla 

presentationsprogram) 
• interaktiva ämnessidor 

 
I alla ämnen i skolan kan lärokurserna avläggas som distanskurser inom Dusör, varvid 
skolans lärare kan fungera som examinator och/eller handledande lärare 
 
I övrigt hänvisas till skolans separata IT-startegi
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SAMARBETE MED VÅRDNADSHAVARNA 
 
Den studerande och hans vårdnadshavare skall tillräckligt ofta få uppgifter om hur den 
studerande arbetar och om hans framsteg i studierna. (Gymnasieförordningen 810/1998, 6 § 
1 mom.) 
 
Gymnasiet bör handla så att vårdnadshavarna har tillräckliga möjligheter att göra sig 
förtrogna med arbetet i skolan. Genom samarbete med vårdnadshavarna tryggas de 
studerandes studieförutsättningar samtidigt som det befrämjar deras hälsa, säkerhet och 
välbefinnande. Samarbetet mellan hem och skola ordnas så att de studerande får: 

• stöd i studierna  
• stöd i det allmänna välbefinnandet  
• stöd i eventuella problemsituationer  

 
Skolan tar initiativ till samarbetet genom  

• skriftlig information 
• föräldramöten 
• föräldrakvarter 
• direkta föräldrakontakter  

 
Den direkta kontaktlänken mellan skola och vårdnadshavare är grupphandledaren som äger 
informera de studerande i alla skolangelägenheter av allmän natur.  
 
För att hålla vårdnadshavarna informerade om de studerandes studieframgång bör de 
minderåriga elevernas vårdnadshavare underteckna periodbetygen som skolan gör efter 
varje period.  
 
Vårdnadshavare till studerande med studieproblem bör informeras om problemets art av 
grupphandledaren i samband med föräldramöten, föräldrakvarter eller direkt till hemmet.  
 
Studerande med andra än studieproblem hänvisas vid behov i samförstånd med eleven 
och/eller vårdnadshavarna till: 

• skolhälsovårdare 
• skolkurator 
• HVC:s psykolog 
• skolläkare 
• församlingsmedarbetare 
• polisen 
• rätthjälpsbyrån 
• av sociala myndigheter utsedd kontaktperson eller 
• annan extern sakkunnig 

 
Om skolan straffar en studerande som förfarit felaktigt, kontaktas vårdnadshavarna i den 
ordning som lagen och förordningen om gymnasiet stipulerar. Samma gäller vid brott mot 
studentexamensförordningen.   
 
Målet för samarbetet hem och skola bör vara att genom preventiva och tidigt vidtagna 
åtgärder minimera problemanhopningar för de studerande. Detta skall förbättra möjligheterna 
för de studerande att mogna till balanserade, självständiga, hänsynsfulla och 
ansvarskännande myndiga individer. 
 
Vårdnadshavarna äger rätt att närhelst de finner det befogat kontakta gymnasiet och be om 
information angående minderårig elevs studier och skolfrågor i allmänhet. Till den del det 



 41

gäller myndig elev kan upplysningar ges efter det att den studerande gett sitt samtycke till att 
informationen delges.   
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SAMARBETE OCH UTVECKLING 
 
En utbildningsanordnare skall bedriva samarbete med andra som ordnar gymnasieutbildning, 
yrkesutbildning och annan utbildning i området (Gymnasielagen § 5 mom. 1) 
I läroplanen bör man eftersträva att utveckla verksamhetskulturen i gymnasiet 
(Riksläroplanen punkt 1.1 mom. 6) 
 
Skolutveckling och samarbete med andra gymnasier och 
instanser 
 
Gymnasiets utvecklingsarbete skall vara inriktat på att kunna nå följande mål: 
• erbjuda en pedagogiskt och kvalitativt högtstående undervisning  
• få gymnasiebenägenheten att hålla sig intill riksmedeltalet 
• skolan bör vidta sådana utvecklingsåtgärder som gör att skolan hålls konkurrenskraftig 

och utgör ett naturligt val för de elever som gått ut grundutbildningen.  
• bedriva en sådan utvecklingsverksamhet att skolan alltid skall kunna ha minst två 

basgrupperingar per årskurs 
• utveckla och hålla undervisningen i det andra inhemska språket på en sådan nivå att 

elevernas prestationer når tillfredsställande resultat i jämförelse med den nationella nivån  
• utveckla förbindelserna med vårdnadshavarna för att nå en aktiv samverkan mellan hem 

och skola  
• förutsättningslöst pröva nya pedagogiska och administrativa modeller och lyhört följa 

med och bidra till skolutvecklingen i landet 
• utveckla samarbetet med andra utbildningsinstanser så att de studerande på ett flexibelt 

sätt kan avlägga kurser vid andra enheter 
  
Den framtida utvecklingen av skolan sker på tre nivåer enligt följande riktlinjer: 
 
 
1. Den interna utvecklingen 
 
• skolan utvecklar kontinuerligt nya modeller och metoder för att erbjuda eleverna ett så 

brett  undervisningsutbud som möjligt med de resurser som skolan ges 
• minimikravet är att skolan skall kunna erbjuda undervisning i de obligatoriska och 

fördjupade kurser som ingår i den riksomfattande timplanen för gymnasiet 
• för de valbara fördjupade kurserna utvecklas ett valsystem som beaktar 

ämneskombinationerna i realprovet. Utgångspunkten är att de studerande skall ha 
möjlighet att skriva två ämnesrealprov  

• användningen av lärarresurser och ekonomiska resurser utvecklas tillsammans med 
högstadiet och andra skolor för att erhålla största möjliga effekt 

• användningen av fastigheter och undervisningsutrymmena utvecklas så att 
nyttjandegraden blir så hög som möjligt 

• gymnasiet skall genom olika arrangemang sträva till att göra det möjligt för eleverna att få 
en speciell inriktning på studierna. Dessa arrangemang får dock inte hota skolans 
allmänna bredbasiga inriktning 

• skolan skall tillämpa och utpröva nya rön inom pedagogikens och didaktikens områden 
• eleverna skall betraktas som resurs varför de bör ges tillfälle att aktivt delta i skolans 

utvecklingsarbete 
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2. Samarbetet med lokala utbildningsenheter 
 
• samarbetet mellan gymnasiet, högstadiet och medborgarinstitutet utvecklas så att de 

olika skolornas kunskap och personresurser står till allas förfogande 
• gymnasiala kurser kan utvecklas för högstadiets tillval  
• medborgarinstitutet och musikskolan bör kunna komplettera gymnasiets 

undervisningsutbud 
• specialinriktning i studierna kan åstadkommas t.ex. genom att utveckla samarbetet med 

medborgarinstitutet, Korsnäs kurscenter, yrkesinstituten och de regionala gymnasierna 
• bibliotekets resurser och verksamhet utvecklas kontinuerligt  så att det  kompletterar 

undervisningsväsendets behov 
 
 
3. Samarbetet med övriga instanser  
 
• det österbottniska gymnasiesamarbetet skall utvecklas och fungera som ett komplement 

till skolans egen verksamhet. Gymnasierna kan ordna gemensam 
undervisningsverksamhet i olika former (t.ex. sommarkurser, videokonferensundervisning 
och utbytesverksamhet).  

• gymnasiet utvecklar ett intimt samarbete med högskolor och universitet. Målet för denna 
verksamhet är delvis att utveckla skolans egen undervisning och dels att erbjuda 
eleverna möjlighet att avlägga akademiska kurser.    

• samarbetet med övriga skolor på andra stadiet utvecklas och formas enligt de principer 
som berörda skolor kommer överens om 

• samarbetet med näringsliv och samhälleliga institutioner utvecklas så att man kan få en 
praktisk anknytning mellan de olika ämnen i skolan och det omgivande samhället. 
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STUDERANDE I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 
 
Studerande med särskilda svårigheter 
 
Syftet med det särskilda stödet är att hjälpa och stödja den studerande så att han eller hon 
ges jämbördiga möjligheter att slutföra sina studier i gymnasiet.  
 
Målgrupp är studerande med särskilda behov, d.v.s. sådana studerande som avses i 
riksläroplanens kapitel 4 sida 19.  
 
Studierna för en studerande kan enligt § 13 i gymnasielagen delvis ordnas på annat sätt än 
vad som föreskrivs i gymnasielagen och gymnasieförordningen och i gymnasiets läroplan. 
De inlärningstillfällen och prov som avses i § 12 i gymnasielagen skall ordnas så att den 
studerandes individuella behov beaktas. En plan uppgöras för den studerande i vilken det 
antecknas hur de individuella åtgärderna genomförs. 
 
I en individuell undervisningsplan bör ingå: 

• basuppgifter 
• beskrivning av eleven   
• mål som skall uppnås  
• metoder och innehåll  
• utvärdering av processen   
• bedömning  

 
Den individuella undervisningsplanen görs upp i samarbete mellan den studerande, 
vårdnadshavarna, studiehandledaren, specialläraren, berörda ämneslärare, assistent och 
eventuell handledare. Gruppledare och rektor kan medverka.  Om behov finns kan 
sjukvårdspersonal och terapeuter delta i planeringen av undervisningsplanen. 
Om en studerande befrias från studierna i ett läroämne, skall han eller hon i stället välja 
andra studier så att minimiantalet kurser uppfylls. 
 
 Studerande med läs- och skrivsvårigheter 
 
I början av varje läsår skall läs- och skrivfärdigheterna testas hos alla studerande som 
inleder sina studier vid gymnasiet. Testresultaten delges de studerande och omfattar:  

• lästeknik 
• läsförståelse 
• ordförståelse  
• stavning 

 
Testningen handhas av specialläraren i samarbete med lektorn i modersmålet. Om en 
störning i språkutvecklingen hos en studerande upptäcks bör stödåtgärder omedelbart 
planeras och sättas in. 
 
Studerande med läs- och skrivsvårigheter erbjuds undervisning, individuellt eller i grupp, för 
att stärka läs- och skrivförmågan. Utvecklingen av färdigheterna  utvärderas kontinuerligt. 
De studerande som utgående från testresultaten kan anses ha så stora läs- och 
skrivsvårigheter att det påverkar prestationerna i någon mån informeras om möjligheten att 
få ett utlåtande över svårigheterna. Utlåtandet ges av specialläraren. Utlåtandet kan med den 
studerandes medgivande sändas studentexamensnämnden till kännedom i samband med 
anmälan till studentexamensproven.  
Studerande med stora läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) informeras om möjligheterna att 
anhålla om specialarrangemang vid studentskrivningarna. Dessa studerande bör på eget 
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initiativ införskaffa de intyg som är nödvändiga för att få ett sakkunnigutlåtande över 
svårigheterna.  
 
I övrigt hänvisas till skolans plan för specialundervisning.
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UNDERVISNINGEN AV SÄRSKILDA SPRÅKLIGA OCH 
KULTURELLA GRUPPER 
 
Med särskilda språkliga och kulturella grupper avses studerande vilkas modersmål är 
samiska, romani, teckenspråk eller ett främmande språk. I läroplanen skall för dessa 
bestämmas om undervisningsspråket och om modersmålsundervisning enligt kapitel 5 i 
grunderna för läroplanen. 
 
Enligt § 6, moment 1, i gymnasielagen kan undervisningsspråket förutom finska eller 
svenska vara samiska, romani eller teckenspråk. Undervisningen i modersmålet meddelas 
enligt § 8 i gymnasielagen utgående från den studerandes undervisningsspråk, som kan vara 
finska, svenska eller samiska. Som modersmål kan enligt § 8, moment 2, i gymnasielagen 
enligt studerandens val också undervisas i teckenspråk, romani eller ett annat språk som är 
den studerandes modersmål. 
 
Studerande med ett främmande språk som modersmål skall studera läroämnet modersmål 
och litteratur antingen enligt lärokursen i svenska/finska som andraspråk eller enligt 
lärokursen i svenska/finska som modersmål. 
 
Vid Gymnasiet i Petalax undervisas lärokursen i svenska som modersmål. Om en 
studerande med ett främmande språk som modersmål anmäler sig som studerande vid 
skolan, skall skolan stöda eleven i studierna i enligt de resurser som skolan har. Vid behov 
och om det är ändamålsenligt kan undervisningen organiseras i samarbete med regionens 
andra gymnasier ifråga om möjligheten att ge undervisning i deras eget modersmål. I 
studierna och i undervisningen av studerande med främmande språk som modersmål bör de 
studerandes bakgrund och utgångsläge, såsom deras kultur, deras tidigare skolgång och 
deras kunskaper i svenska/finska beaktas på ett sådant sätt, att studierna stöder den 
studerandes utveckling till en aktiv och balanserad medlem såväl i den finländska som i den 
egna språk- och kulturgemenskapen. 
 
Vid sidan av undervisningen i svenska bör invandrare och andra studerande som talar ett 
främmande språk även ges annat nödvändigt stöd så att de kan klara av sina 
gymnasiestudier med hela sin kapacitet. Invandrarstuderande och andra studerande som 
talar ett främmande språk som modersmål skall redan i början av gymnasiestudierna 
informeras om sina studiemöjligheter och olika stödåtgärder samt om sina rättigheter i 
studentexamen. 
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ELEVVÅRDEN 
 
 

Ansvaret för elevvården hör till alla som arbetar i skolan. Ansvaret gäller i den omfattning 
som det hör till deras tjänsteuppgifter att undervisa eller fostra de studerande. Att ansvara för 
och vidmakthålla en trygg skolmiljö betraktas även som ett elevvårdande arbete. Dessutom 
har personer i andra organisationer vilka tilldelats uppgifter som berör skolans studerande, 
ansvar för elevvården till den del som det berör deras verksamhetsområde. 
 
Vid sidan av de egentliga elevvårdsuppgifterna finns uppgifter av som hör till fostran, men 
som kan anses vara av elevvårdande karaktär. Till sådana uppgifter hör bland annat ett gott 
uppförande, att hålla rent runt sin arbetsplats, att ta av sig mössa inomhus, att låta äldre få 
sittplats först, att inte avbryta då någon annan talar o.s.v.. I denna typ av uppgifter äger alla 
inom skolsamfundet att agera som goda förebilder och var och en har skyldighet att i rent 
elevvårdande syfte handleda de studerande så att de blir medvetna om dessa 
grundläggande regler för gott beteende.   
 
Egentliga elevvårdsfrågor i traditionell betydelse handläggs av en elevvårdsgrupp. 
Elevvårdsgruppen består av rektor, studiehandledare, grupphandledare och skolkurator. Vid 
behov kan gruppen utökas med sakkunniga. Gruppen sammankallas vid behov av rektor och 
den handlägger allvarliga elevvårdsfrågor som skolans tjänsteinnehavare anser vara 
övermäktiga eller av synnerligen stor principiell vikt. Då elevvårdsfrågor behandlas i 
elevvårdsgruppen bör de berörda och deras vårdnadshavare beredas möjlighet att bli hörda 
muntligt eller skriftligt. Elevvårdsgruppen bör i elevvårdsfrågor utarbeta ett handlingsprogram 
till den studerandes stöd. Handlingsprogrammet struktur är beroende av ärendets art och det 
kan t.ex. innehålla följande element: 

 
• vilket är problemet 
• vad bör göras 
• hur skall det göras 
• vem gör vad och hur 
• uppföljning   
• utvärdering av resultat 

 
Handlingsprogrammet görs upp i nära samförstånd med berörda parter. I elevvårdsfrågor bör 
skolan agera aktivt och kraftfullt för att nå resultat. Elevvårdsgruppen skall inte vara ett forum 
för interna diskussioner, utan ett resultatinriktat sakkunnigorgan.  
 
Hälsa  
 
För de studerandes hälsokontroller svarar Malax-Korsnäs HVC. En läkare med ansvar för 
skolhälsovården och en skolhälsovårdare svarar för de av medicinalstyrelsen fastställda 
hälsogranskningarna och vaccinationerna. Malax-Korsnäs HVC svarar också för den 
stipulerade skoltandvården.  
 
Utöver hälsogranskningarna svarar skolhälsovården även för den löpande mottagningen av 
de studerande och förmedlar tider till läkarmottagningar åt dem. HVC svarar även för olika 
typer av intyg som de studerande är i behov av.  
 
Mottagning för de studerande hålls måndagar på högstadiet och i övrigt kan mottagningstider 
reserveras per telefon hos skolhälsovårdaren. 
Hälsovården för de anställda vid skolan sköts av företagshälsovården vid Malax-Korsnäs 
HVC. Tidsreserveringar görs via HVC:s växel. 
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Trygghet 
 
Alla i skolsamfundet har rätt till en trygg studiemiljö. Med trygg studiemiljö avses att alla som 
verkar inom skolsamfundet skall kunna känna sig trygga både fysiskt och psykiskt. Med 
fysisk trygghet avses att både fastigheter och undervisningsutrymmen samt allt material som 
används är i sådant skick, att de studerande och personalen inte utsätts för någon typ av 
fara. Undervisningsmaterial som kan vara farligt bör användas med omdöme och de 
studerande bör vara informerade om hur materialet skall användas.   
 
Brister i undervisningsmaterial och inventarier meddelas rektor, medan brister som minskar 
säkerheten i fastigheten meddelas tekniska avdelningen som svarar för fastigheten. 
Fastighetsbrister meddelas även rektor till kännedom.  
 
Alla former av brister eller felaktigheter i undervisningsmaterial, inventarier och fastigheter 
listas i prioritetsordning och utgör åtgärdsplan för skolans trygghet. Bristerna avhjälps i 
skyndsam ordning i den utsträckning som skolans och fastighetens resurstilldelning medger. 
 
Trygghet innebär även att de studerande i skolan inte utsätts för eller själv kan utföra våld, 
hot om våld, påtryckning, diskriminering, skymfning, misshandel eller langning eller annan 
därmed jämförbar handling. De studerande skall även vara befriade från att utsättas för 
påverkade individer eller från att drogbrukande personer genom sitt agerande på något sätt 
äventyrar de studerandes verksamhet eller försätter dem i en osäker situation. Skolan bör 
agera på ett sådant sätt att dylika möjligheter omöjliggörs på förhand så långt det är möjligt. 
Alla personer som är verksamma inom skolan bör meddela rektor om förekomst eller 
misstanke om ovan avsedda företeelser.  Rektor äger åtgärda och lösa frågan omedelbart på 
sätt som situationen kräver. Om ovan avsedda företeelser är straffbara enligt strafflagen skall 
ordningsmakten underrättas, medan socialavdelningen underrättas i frågor som faller under 
barnskyddslagen eller annan lag som hör till deras kompetensområde. Företeelser som faller 
under folkhälsolagen eller annan lag som reglerar den allmänna hälsovården meddelas 
Malax-Korsnäs HVC.  
 
 
I övrigt hänvisas till skolans elevvårdsplan.
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BEDÖMNINGEN 
 
Syfte med bedömningen 
 
Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla 
deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning och arbete skall 
bedömas mångsidigt. (Gymnasielagen 629/1998, 17 § 1 mom.) 
 
Syftet med bedömningen av inlärningen är att ge de studerande: 

• respons på deras framsteg och  
• respons på studieresultat  

både under gymnasietiden och då gymnasiestudierna slutar. 
 
Avsikten med responsen är att: 

• uppmuntra  
• vägleda 

de studerande i deras studier. 
 
Därtill skall bedömningen informera: 

• vårdnadshavaren 
• de följande läroanstalterna 
• arbetslivet  
• andra motsvarande intressenter  

om den studerandes kapacitet.  
 
Bedömningen av lärandet hjälper läraren och skolan att analysera undervisningens effekter. 
Vitsordsbedömningen är en form av utvärdering. Bedömningen skall på ett positivt sätt 
sporra den studerande att ställa upp sina mål och justera sina arbetssätt. 
 
Kursbedömningen 
 
En kurs skall bedömas när den studerande har slutfört den. Syftet är att ge den studerande 
en uppfattning om hur han eller hon: 

• uppnått kursens mål   
• gått framåt i studierna.  

 
Kursbedömningen skall vara allsidig och utgå från: 

• eventuella skriftliga prov  
• fortlöpande observationer av framstegen i studierna  
• en bedömning av studerandens kunskaper och färdigheter 
• eventuella arbetsuppgifter och övningar 
• presentationer 
• inlämningsuppgifter och andra prestationer 
• aktivitet och visat intresse för ämnet 

 
Också den studerandes eget omdöme kan beaktas bl.a. genom utvärderingssamtal om 
kursen. 
 
Kursbedömningen ges efter varje kurs inom den av skolan utsatta tiden. Kurs som saknar 
delprestation bedöms som obedömd (OB) och vitsord inlämnas då alla delprestationer 
avklarats.  
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En kurs som den studerande har genomfört på egen hand bör avläggas med godkänt 
vitsord.  
 
I läroplanens lärokursdel framkommer vilka olika kurser de studerande kan avlägga i de olika 
ämnen genom självstudier och vilka kurser som förutsätter att de studerande deltar i 
lektionsundervisningen.  
 
Om en studerande genomför en kurs helt eller delvis självständigt följs i tillämpliga delar 
ovan nämnda bedömningsprinciper. Hur väl kursmålen har uppnåtts och vilka framsteg i 
riktning mot dem som har gjorts skall i sådana fall bedömas tillräckligt mångsidigt. 
 
 
Bedömning av studierna 
 
Bedömningen ges antingen med siffror eller på något annat sätt som bestäms i läroplanen. 
Vid bedömningen med siffror används skalan 4–10. Vitsordet 5 anger hjälpliga, 6 försvarliga, 
7 nöjaktiga, 8 goda, 9 berömliga samt 10 utmärkta kunskaper och färdigheter. Underkänd 
prestation anges med vitsordet 4. (Gymnasieförordningen 810/1998, 6 § 2 mom.) 
 
De obligatoriska kurserna i vart och ett läroämne och de riksomfattande fördjupade kurser 
som definierats i grunderna för riksläroplanen bedöms med siffror. Övriga fördjupade kurser 
och tillämpade kurser bedöms i enlighet med vad som anges i läroplanens lärokursdel 
antingen med siffror, med en anteckning om slutförd kurs (A = avlagd) eller underkänd kurs 
(U=underkänd). Sifferbedömningen kan kompletteras med ett skriftligt verbalt omdöme och 
med muntlig respons vid ett utvärderingssamtal. En avbruten kurs bedöms inte. 
 
Diagnostiserade handikapp och därmed jämförbara svårigheter, som t.ex. läs- och 
skrivsvårigheter, språksvårigheter hos invandrare eller andra faktorer som gör det svårt för 
den studerande att visa sina kunskaper bör beaktas vid bedömningen. Den studerande bör 
ges möjlighet till specialarrangemang och till att visa sina kunskaper också på något annat 
sätt än skriftligt. Dylika svårigheter kan beaktas i kursvitsordet. 
 
Bedömarna och informationen om bedömningsgrunderna 
 
Om bedömningen av en studerande beslutar i fråga om varje enskilt läroämne eller 
ämnesgrupp den studerandes lärare eller, om lärarna är många, lärarna gemensamt. 
(Gymnasieförordningen 810/1998, 9 § 1 mom.) 
 
Den studerande har rätt att få uppgifter om bedömningsgrunderna och om hur de har 
tillämpats på honom. (Gymnasieförordningen 810/1998, 9 § 2 mom.) 
 
Information om bedömningsgrunderna förbättrar lärarnas och studerandenas rättsskydd och 
studiemotivationen. Förutom om de allmänna bedömningsgrunderna bör de studerande 
upplysas om grunderna för bedömningen av varje enskild kurs vid kursens början.  
 
 
 
Hinder för studiegången 
 
I läroplanen bestäms enligt läroämne eller ämnesgrupp de kurser som skall genomföras med 
godkänt resultat för att den studerande skall kunna gå vidare i studierna i läroämnet eller 
ämnesgruppen i fråga. En studerande som inte har slutfört ovan avsedda studier med 
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godkänt resultat skall beredas möjlighet att visa att han inhämtat sådana kunskaper och 
färdigheter som gör det möjligt att gå vidare i studierna. (Gymnasieförordningen 810/1998, 7 
§ 1 mom.) 
 
Skolan skall följa med de studerandes framsteg i studierna. De olika ämneskurserna måste 
vara godkända enligt de krav som framgår i avsnittet om ”bedömning av ämneslärokurs”, 
utan att något specifikt krav ställs på någon enskild kurs i något ämne. Studerande som har 
tre på varandra följande obedömda kurser i ett ämne får studiehinder i ämnet fram till dess 
att vitsord erhållits i någon av de obedömda kurserna.   
 
Omtagning och höjning av vitsord 
 
Elev som erhållit svagt kursvitsord (4) har möjlighet till omtagning av kursen i ett förnyat 
förhör. Detta gäller oberoende av om eleven erhållit vitsordet genom att delta i 
undervisningen eller genom att tentera kursen. Det förnyade förhöret bör ske före nästa kurs 
i ämnet hållits. Förnyat förhör kan hållas en gång per underkänt kursvitsord. I särskilda fall 
kan förnyat förhör upprepas. Om svagt vitsord består efter förnyat förhör och eleven 
fortsättningsvis vill höja sitt vitsord så bör eleven delta i undervisningen för kursen i fråga. I 
särskilda fall kan rektor stipulera om annat förfarande. 
 
Elever som avslutar sin skolgång i februari kan inte delta i förnyat förhör eller 
höjningstentamen efter avslutad skolgång. Dessa elever  hänvisas  till de lärokursförhör som 
ordnas före och efter studentskrivningarna.   
 
Elev som önskar höja godkänt kursvitsord kan göra det genom att delta i höjningstentamen. 
Skolan ordnar tre allmänna höjningstillfällen under läsåret, men tentamen kan även ordnas 
enligt särskild överenskommelse med berörda lärare då vägande skäl finns. Om resultatet av 
höjningstentamen är lägre än tidigare så gäller det högre vitsordet. Om resultatet av 
höjningstentamen är högre än det tidigare vitsordet så ersätter tentamensvitsordet det 
tidigare kursvitsordet.   
 
Elever som deltagit i och avlagt kurs med godkänt vitsord kan utan hinder delta i  
undervisningen för samma kurs på nytt. 
 
Tentamensanmälan 
 
Elever som ämnar delta i förnyat förhör, höjningstentamen eller annan tentamen som ordnas 
vid skolan bör anmäla sig till detta skriftligt. Anmälan förutsätter deltagande och den som 
uteblir efter anmälan har förverkat sin rätt. Anmälan kan annulleras om giltigt skäl föreligger. 
Annullering av anmälan bör sker tentamenstillfället.  
 
Bedömningen av en ämneslärokurs 
 
Studierna i gymnasiet indelas i tre delar: obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. 
(Statsrådets förordning 955/2002, 7 § 1 mom.) 
 
En ämneslärokurs består av obligatoriska och fördjupade kurser enligt den studerandes 
individuella studieprogram samt av tillämpade kurser som nära ansluter sig till de 
obligatoriska och fördjupade kurserna. I läroplanens lärokursdel anges vilka tillämpade 
kurser som ansluter till ett ämnes lärokurs.  Lärokursen i ett läroämne kan vara olika lång för 
olika studerande.  
 
Vitsordet för lärokursen i ett läroämne fastställs som det aritmetiska medeltalet för de 
obligatoriska kurser och de i grunderna för läroplanen definierade riksgiltiga fördjupade 
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kurser som den studerande har slutfört. Av dessa studier får den studerande ha underkända 
kursvitsord enligt följande: 
 

Antal avlagda kurser  Antal tillåtna underkända kurser  
 

1–2    0 
3–5   1 
6–8    2 
9 eller fler    3 

 
Lärokursen i ett läroämne skall innehålla alla den studerandes bedömda obligatoriska kurser 
och alla hans i grunderna för läroplanen definierade riksgiltiga fördjupade kurser. Ingen kurs 
kan avlägsnas i efterhand.  
 
En studerande som inte har godkänts i ett ämne eller som önskar höja sitt vitsord skall ges 
möjlighet att höja sitt vitsord i ett fristående förhör. (Gymnasieförordningen 810/1998, 8 § 3 
mom.) 
 
Om studeranden i ett särskilt förhör (omfattar hela lärokursen, men kan i undantagsfall även 
vara riktad och omfatta en kurs) visar större mognad och behärskning av läroämnet än vad 
vitsordet i ämnet på basis av kursbedömningen skulle förutsätta, skall vitsordet höjas. Ett 
vitsord som bildats på basis av de obligatoriska och fördjupade kurserna i de nationella 
läroplansgrunderna kan förutom i ett fristående förhör höjas: 
 

• genom tilläggsprestationer i form av skolans egna fördjupade och tillämpade kurser  
• enligt prövning av dem som beslutar om bedömningen av den studerande, ifall den 

studerandes kunskaper och färdigheter när studierna i läroämnet slutförs är bättre än 
vad som vitsordet i läroämnet enligt kursbedömningen skulle förutsätta. (kräver 
motiverad bevisning) 

 
Läroämne som skall bedömas med siffror i avgångsbetyget  
 
Med de siffervitsord som föreskrivs i gymnasieförordningen bedöms alla obligatoriska 
läroämnen och valfria främmande språk. För studiehandledningen ges en anteckning om 
fullgjord prestation. För gymnastik och sådana ämnen som omfattar bara en kurs antecknas 
bara att prestationen är fullgjord ifall den studerande begär det. Också för valfria främmande 
språk antecknas att prestationen är fullgjord, ifall den lärokurs som den studerande har 
avlagt i språket omfattar endast två kurser. 
Övriga i läroplanens lärokursdel angivna kurser bedöms i enlighet med vad som bestäms i 
kursbeskrivningen. 
 
Fullgörande av hela gymnasiets lärokurs 
 
En studerande har fullgjort gymnasiets lärokurs när han eller hon har avlagt de enskilda 
ämneslärokurserna med godkänt vitsord på det sätt som angetts ovan och då minimiantalet 
75 kurser för gymnasiet uppfylls. Av läroanstaltens egna fördjupade och tillämpade kurser 
kan endast de kurser som den studerande har avlagt med godkänt vitsord räknas till 
gymnasiets lärokurs. 
 
 



 53

Ny bedömning och rättelse av bedömning 
 
Begäran om omprövning av ett beslut som gäller studieframstegen eller slutbedömningen 
skall göras inom två månader efter delgivningen. Om ny bedömning beslutar skolans rektor 
och den studerandes lärare gemensamt. (Gymnasieförordningen 561/2003, 13 § 1 mom.) 
Om den nya bedömning som avses i 1 mom. eller det beslut genom vilket begäran har 
avslagits är uppenbart felaktigt, kan länsstyrelsen på den studerandes begäran ålägga 
läraren att företa en ny bedömning eller bestämma att beslutet om studieframstegen skall 
ändras eller bestämma vilket vitsord den studerande skall få. (Gymnasieförordningen 
561/2003, 13 § 2 mom.) 
 
Gymnasiet skall informera de studerande om möjligheten till ny bedömning och till rättelse av 
bedömning. 
 
Betygen  
 

"Till en studerande som har slutfört gymnasiets hela lärokurs ges 
avgångsbetyg. Till en studerande som avgår från gymnasiet utan att ha 
slutfört gymnasiets hela lärokurs ges skiljebetyg. i vilket bedömningen 
av de studier som slutförts antecknas. Till en studerande som har 
slutfört lärokursen fett eller flera läroämnen ges ett betyg över slutförd 
lärokurs. " (Gymnasieförordningen 810/1998, 8 § l mom.)  
"Ifråga om avgångs- och skiljebetyg samt betyg över slutförd lärokurs i 
ett eller flera ämnen tillämpas vad som bestäms i 6 §. Intyg över provet i 
muntlig språkfärdighet ges som bilaga till avgångsbetyget. "  
(Gymnasieförordningen 810/1998, ändrad genom statsrådets 
förordning 1117/2008, 8 § 2 mom.)  

 
I gymnasiet används följande betyg: 
 

1. Avgångsbetyg  
ges till en studerande som har slutfört gymnasiets hela lärokurs. Det 
intyg över provet i muntlig språkfärdighet om vilket bestäms i 
gymnasieförordningen ges som bilaga till avgångsbetyget.  

 
2. Betyg över slutförd enskild lärokurs 

• ges till en person som har slutfört en eller flera av gymnasiets ämneslärokurser. 
 
3. Betyg över utträde ur gymnasiet (skiljebetyg)  

• ges till en studerande som avgår från gymnasiet innan han eller hon slutfört 
gymnasiets hela lärokurs 

 
Gymnasiets betyg ska innehålla följande uppgifter:  

• betygets namn  
• utbildnings anordnarens namn  
• läroanstaltens namn  
• den studerandes namn och personbeteckning  
• de studier som har slutförts  
• datum för utfärdandet av betyget och rektors underskrift  
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• upplysning om skolans rätt att utfärda betyg  
• bedömningsskalan  
• en utredning om lärokurserna i språk  

M = modersmålsinriktad lärokurs i det andra inhemska språket 
(finska/svenska)  
S2 = finska/svenska som andraspråk för studerande med ett främmande 
språk som  
modersmål  

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

Bl = en lärokurs i ett obligatoriskt språk som har inletts i årskurserna 7-9 
i den  
grundläggande utbildningen  
B2 = en lärokurs i ett valfritt språk som inletts i årskurserna 7-9 i den 
grundläggande  
utbildningen  

B3 = en lärokurs i ett valfritt språk som har inletts i gymnasiet.  
Finska/svenska som andraspråk (S2) för studerande med ett annat 
modersmål än finska eller svenska antecknas på betyget under punkten 
modersmål och litteratur.  
Om det modersmål som den studerande läser inte är finska, svenska 
eller samiska, antecknas detta i de tillämpade studierna som en egen 
punkt under rubriken "Annat modersmål" .  
I avgångsbetyget från gymnasiet och i ett betyg över slutförd enskild 
lärokurs antecknas de läroämnen som den studerande har läst, det antal 
kurser i läroämnena som har fullgjorts och vitsordet i vart och ett 
läroämne med ord och med siffror (t.ex.: berömliga ... 9) eller enbart att 
lärokursen i ett läroämne har slutförts och godkänts (slutförd).  
I avgångsbetyget och i ett betyg över slutförd lärokurs ska det också 
finnas en punkt för tilläggsuppgifter. I denna punkt antecknas bl.a. de 
intyg över särskilda prestationer som ges som bilagor till 
avgångsbetyget och kompletterar det, som till exempel avlagda 
gymnasiediplom, prov i muntlig språkkunskap och specificeras sådana 
studier som hör till gymnasiets lärokurs, men som har avlagts i andra 
läroanstalter och som inte ingår i ämneslärokurserna.  
I  

Det intyg som i enlighet med gymnasieförordningen utfärdas över provet 
i muntlig språkfärdighet ska innehålla följande uppgifter:  

• intygets namn  
• utbildningsanordnarens namn  
• läroanstaltens namn  
• den studerandes namn och personbeteckning  
• det språk som avlagts genom provet, språkets lärokurs och 

provvitsordet  
• datum för utfärdande av intyget och rektors underskrift  
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• upplysning om läroanstaltens rätt att utfärda betyg  
• bedömningsskalan  

 
Om en studerande har studerat över hälften av kurserna i lärokursen i 
ett ämne på ett annat språk än skolans egentliga undervisningsspråk, 
ska en anteckning om det göras i tilläggsuppgifterna på betyget.  
I ett skiljebetyg från gymnasiet antecknas läroämnena och de avlagda 
kurserna i dem samt vitsordet får varje kurs eller enbart att kursen har 
avlagts (slutförd/underkänd).  
Gymnasiet ska fåra ett register över de studerandes 
studieprestationer. Av registret ska framgå de avlagda kurserna och 
vitsorden i dem.  
För hela gymnasiets lärokurs ges inget sammantaget vitsord, vare sig 
som medeltal av vitsorden i de olika läroämnena eller på något annat 
sätt.  
Det totala antalet kurser som den studerande avlagt antecknas i 
betyget.  

 
Utbildningsanordnaren beslutar om betygens utformning 
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KONTINUERLIG UTVECKLING OCH UTVÄRDERING 
 
Enligt gymnasielagen § 16 skall den som ordnar utbildning också utvärdera den och bedöma 
vilken verkan undervisningen har. Syftet är att stödja en utveckling av utbildningen och 
förbättra förutsättningarna för inlärning. 

 
Skolan bör kontinuerligt utvärdera sin verksamhet. Läroplanens funktionsduglighet och en 
ändamålsenlig förnyelse och utveckling av skolan förutsätter detta. Syftet med utvärderingen 
är att få klarhet i och vägledning för hur skolans mål förverkligas och hur skolans 
verksamhetsformer kan utvecklas för att stöda de eftersträvade resultaten. För att göra 
utvärderingen effektiv bör man koncentrera sig på några områden åt gången så att man på 
sikt kan täcka hela skolans verksamhetsområde. Resultatet av utvärderingen bör användas 
som arbetsredskap i skolans strävan till måluppfyllelse. 
 
Utvärdering av verksamheten vid skolan 
 
 
Utvärderingen av skolans verksamhet bör ske på tre plan för att täcka hela skolans 
verksamhets- och målregister. 
 
Plan 1  
omfattar det egentliga undervisningsarbetet och innebär att undervisningspersonalen efter 
varje slutförd kurs utvärderar arbetet tillsammans med de studerande. Utvärderingens mål är 
att förbättra uppläggningen av kursen och undervisningen. Genom utvärderingen kan läraren 
få reda på vilka delar av kursen de studerande upplevt som svåra och hur arbetsmetoderna 
kan korrigeras för att stöda de studerandes inlärning. Utvärderingen kan ha olika former och 
de utvärderingsinstrument som används kan utarbetas internt av gymnasiets 
undervisningspersonal. Erfarenheterna av utvärderingsresultatet bör beaktas då följande 
kurs planeras.  
 
Plan 2 
omfattar utvärdering på skolnivå. Denna utvärdering av verksamheten sker årligen och 
presenteras för gymnasiets direktion på dess junimöte. Utvärderingen delges 
bildningsnämnden till kännedom. I skolans utvärdering utvärderar skolan årligen en av sina 
verksamhetsformer. Avsikten med utvärderingen är att utröna om skolan har nått de mål som 
skolan har haft för verksamheten och att finna nya metoder att förbättra måluppfyllelsen. 
Skolans egen utvärdering kan ha olika former och bestå av t.ex. elev- och föräldraenkäter 
eller en analys av prestationerna i skolarbetet under skolåret.  Utvärderingens resultat bör 
ligga till grund för det kontinuerliga utvecklingsarbetet vid gymnasiet.  
 
Plan 3  
omfattar upprätthållarens utvärdering av hela undervisningsväsendet. Målet för 
utvärderingen är att utröna huruvida undervisningsväsendet har nått de mål som angetts för 
det och vilken effekt det kontinuerliga utvecklingsarbetet haft för verksamheten vid skolorna (i 
detta fall gymnasiet). Utvärderingen bör ske årligen och bildningsnämnden besluter om 
utvärderingens form och innehåll.  
 
För att stärka arbetsgemenskapen och utveckla undervisningsarbetet bör utvecklingssamtal 
genomföras årligen vid Gymnasiet i Petalax. Genom utvecklingssamtalen stärks 
undervisningspersonalens medvetenhet om skolans mål och den enskilde pedagogen får 
möjlighet att på ett mångsidigt sätt analysera sin roll som lärare och fostrare. Genom 
utvecklingssamtalen bör man också försöka utveckla skolans studiemiljö så att det gynnar 
och stöder de studerande i deras arbete med att ha framgång i studierna.  
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Riktlinjerna och målen för gymnasiets utvecklingsarbete finns presenterat i kapitlet om 
”Samarbete och utveckling”.  
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DEL 2 
 
 

Gymnasiets i Petalax lärokurser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59

Modersmål och litteratur 
 
Modersmålet är av grundläggande betydelse för lärandet. Genom det gestaltar människan 
sin verklighet och kommunicerar med andra. Modersmålet stärker den personliga och 
kulturella identiteten samt utvecklar tänkande, kreativitet och en estetisk medvetenhet. 
 
Modersmål och litteratur är som läroämne ett livskunskapsämne och ett centralt färdighets-, 
kunskaps- och kulturämne. Läroämnet baserar sig på ett vidgat textbegrepp som innefattar 
förutom skrivna och talade texter även medietexter och bilder av olika slag. Ämnet får sitt 
innehåll närmast från språk-, litteratur- och kommunikationsvetenskaperna samt från 
kulturforskningen. Genom läsande, skrivande och muntlig kommunikation tillägnar sig de 
studerande nya begrepp och lär sig att se sammanhang, tänka logiskt, reflektera, kritiskt 
granska, tolka och värdera. Genom litteratur och bildmedier får de studerande kunskap och 
möter förutom den västerländska kulturtraditionen även andra kulturer. Läsning av 
skönlitteratur bidrar också till personlighetsutvecklingen. En bred kommunikativ kompetens 
är grunden för lärande och för all samhällelig interaktion. Inom undervisningen i modersmål 
och litteratur och även vid samarbete med andra ämnen strävar man efter en integration av 
flera olika färdigheter i ett funktionellt sammanhang. 

 
Att i tal och skrift kunna använda modersmålet är en förutsättning för studier och för att aktivt 
kunna delta i samhällslivet. Därför är det viktigt att skolan skapar goda möjligheter för 
språkutveckling, både inom ämnet modersmål och litteratur och inom andra ämnen i 
gymnasiet. 
 
Arbetsmetoderna i de olika kurserna skall bygga på den inlärningssyn som presenteras i 
kapitel 3.1 i den allmänna delen av riksläroplanen. 
 
Gällande specialundervisningen rekommenderas att LoS-testet görs vid inledandet av 
studierna. Se närmare avsnitt om specialundervisning.  
 
Lärarens handledningsuppgifter i modersmål och litteratur är att handleda de studerande i 
ämnet och hjälpa dem att utveckla sin studieförmåga och sina inlärningsfärdigheter. 

 
Den befintliga ordningsföljden rekommenderas. Kurserna 1 och 2 läses först. 
 
Mål för undervisningen 
 
Målen för undervisningen i modersmål och litteratur är att de studerande skall 

• fördjupa sina kunskaper om språk, litteratur och kommunikation 
• få en insikt om sambandet mellan språk, litteratur och lärande och kunna utnyttja 

relevanta begrepp då de läser, skriver, talar och lyssnar 
• stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till glädje, 

kunskap och reflektion 
• utveckla sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda 

former från olika tider och kulturer 
• fördjupa sina kunskaper utgående från ett vidgat textbegrepp och kunna 

analysera och tolka olika slags texter 
• med hjälp av sin kunskap om litteratur och kommunikation se samband mellan 

texter och deras sammanhang och genom olika texter och medier bli förtrogna 
med grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska värden men också 
medvetna om destruktiva krafter att reagera mot 
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• fördjupa sina muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter 
• fördjupa och precisera sitt språkbruk, att språket blir mångsidigt, dels att de 

studerande når sina syften med sin kommunikation 
• kunna anpassa sitt språk efter olika situationer, både privat och offentligt 
• bli allt säkrare då det gäller att behärska normer för det talade och skrivna språket 

och förstå avsikten med språkvården både ur ett samhälleligt perspektiv och för 
sitt eget språkbruk 

• bli medvetna om texters formspråk och retoriska medel och kunna analysera och 
värdera argumenterande text och själva utnyttja språket som påverkningsmedel 

• kunna använda informations- och kommunikationsteknik på ett funktionellt sätt i 
sina studier och i olika källor söka information samt bearbeta, reflektera över och 
värdera denna information 

• känna sig delaktiga i olika kultursammanhang och ha förmåga att njuta av, 
använda och skapa kultur samt ha fördjupat sin förståelse för olika kulturer och 
för människor med andra levnadsförhållanden. 

 
Bedömning 
 
Bedömningen av kurserna i modersmål och litteratur skall beakta läroämnets alla 
delområden. Bedömningen i de enskilda kurserna baserar sig på såväl muntlig som skriftlig 
produktion som graden av deltagande. För att den studerandes muntliga färdigheter och 
skrivfärdigheter skall utvecklas är det viktigt att utvärderingen sker i form av en process där 
den studerande får respons både av läraren och av hela gruppen. Den studerande skall 
även ges möjlighet till självvärdering, som kan bli ett stöd för en positiv och samtidigt 
realistisk bild av honom eller henne som talare, läsare eller skribent. Grunden för 
självvärderingen är att den studerande känner till kursernas mål och innehåll och på detta 
sätt kan följa med sin egen utveckling. 
 
Bedömningen baserar sig på skriftliga och muntliga prestationer samt på elevens aktivitet. 
För att hjälpa eleven till självvärdering, kan exempelvis portfolio-metoden användas. 
 
  
 
Obligatoriska kurser 
 
Kurserna är uppbyggda så att de integrerar de olika modersmålsfärdigheterna och bildar 
funktionella helheter. På alla kurser fördjupar den studerande sina kunskaper om språk och 
litteratur, utvecklar färdigheterna i muntlig och skriftlig kommunikation och läser rikligt med 
fiktion och fakta. Då den studerande har läst alla de obligatoriska lärokurserna har han eller 
hon fått en fördjupad språkkännedom och ökad språkfärdighet. Den studerande har också 
fått en bred kunskap om vårt litterära arv och de litterära genrerna i funktionella 
sammanhang samt fördjupat sin förmåga att analysera, producera och reflektera över olika 
textgenrer och deras funktion i samhället. 
 
Temaområdena beaktas i undervisningen i ämnet på ett naturligt sätt och planeras utgående 
från de aktuella teman som skolan valt för året.  
 
1. En värld av texter (MO 1) 
 
Kursen introducerar modersmål och litteratur som ett ämne där språk, kommunikation, 
litterära texter och saktexter bildar en helhet som placeras in i ett teoretiskt sammanhang. 
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MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• förstå vad det vidgade textbegreppet innebär 
• fördjupa sin medvetenhet om olika textgenrer 
• känna till olika sätt att läsa, analysera, tolka och producera texter 
• kunna välja stilnivå i sitt språk enligt situation 
• kunna tolka episka texter 
• kunna grundprinciperna för hur man skriftligt relaterar till annan skriven text 

• delta konstruktivt i gruppdiskussioner. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• skillnader mellan tal- och skriftspråk och olika stilnivåer 
• olika textgenrer och deras funktion i samhället 
• reflektion kring det egna läsandet 
• introduktion till de litterära genrernas historia med fokus på novellen och andra typer av  
kortprosa 
• olika sätt att analysera skönlitterära texter 
• grundprinciperna för materialbaserat skrivande 
• grundprinciperna för gruppkommunikation 
• diskussion om det vidgade textbegreppet, ex. elektroniska medier 
 
 
2. Epik och medietexter (MO 2) 
 
Kursen fokuserar på hur man bygger upp texter av olika slag för att nå sina syften. 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• kunna använda retorikens grundprinciper 
• producera olika typer av medietexter 
• kunna bearbeta och analysera längre episka texter 
• planera, framföra och utvärdera ett muntligt anförande. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• retorikens grundprinciper som stöd för att disponera muntliga och skriftliga texter 
• tidningstexter och andra medietexter 
• bild- och filmanalys 
• källkritik 
• analys av språkets strukturer 
• romanen som litterär genre 
• gränser mellan fakta och fiktion med dokumentärromanen och populärkulturen som 
utgångspunkt 
• recensioner 
• författaren som samhällspåverkare främst genom komlumner 
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3. Texter, kultur och identitet (MO 3) 
 
Kursen tar upp frågor kring språklig och kulturell identitet ur ett finlandssvenskt 
perspektiv. Den egna litteraturen och dess förhållande till omvärlden diskuteras. 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• kunna uttrycka sina tankar, känslor och åsikter kring den egna identiteten i både tal och 
skrift 
• förstå begreppet kulturell pluralism 
• kunna diskutera frågor kring det finlandssvenska med utgångspunkt i tryckta och digitala 
källor av olika slag 
• kunna diskutera och analysera texter av finlandssvenska författare från olika tidsperioder 
• känna till de drag som kännetecknar det finlandssvenska språkbruket 
• kunna utveckla sina texter och analysera språkets form utgående från den språkvårdsteori 
som behandlas. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• det svenska språkets ursprung och nuläge i Finland 
• tvåspråkighet, dialekter, slang och andra språksociologiska fenomen 
• begreppet språkvård både ur ett samhälleligt perspektiv och med utgångspunkt i de 
studerandes egna texter 
• analys av text-, sats- och ordstrukturer 
• den finlandssvenska litteraturen och dess historia 
• förberedda diskussioner, till exempel paneldebatter med anknytning till kursinnehållet 
 
 
4. Texter i Norden (MO 4) 
 
Kursen behandlar de nordiska språkens och den nordiska litteraturens historia, nordiska 
texter, texter på nordiska språk samt nordisk kultur. Inom litteraturundervisningen fokuseras 
dramatiken. 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• känna igen de olika nordiska språken i både talad och skriven form 
• besitta grundläggande strategier för att kunna göra sig förstådda i Norden 
• kunna läsa och tematisera medietexter på nordiska språk, närmast danska och norska 
• behärska den grundläggande terminologin inom dramatiken 
• kunna diskutera dramatiska texter både utgående från skriven text och dramatiska 
framföranden 
• känna till principerna för välläsning. 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• de nordiska språkens gemensamma bakgrund 
• skillnader och likheter mellan de nordiska språken 
• samtalsstrategier som underlättar umgänget i Norden 
• produktion av texter i anslutning till teman i de nordiska texter som behandlats 
• skönlitterära författarskap och texter i den nordiska litteraturen 
• dramatikanalys och teaterbesök 
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• läsning, dramatisering och gestaltning av texter 
 
5. Moderna texter (MO 5) 
 
Kursen innehåller litteraturanalyser och tar upp grundläggande textanalytiska termer. 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• känna till olika stilmedel och kunna kommentera bildspråket i en text, speciellt i lyriska 
texter 
• kunna tolka, analysera och gestalta texter och relatera dem till den kulturella kontexten 
• förstå hur man sett på litteraturen och dess uppgift under olika tidsperioder och strömningar 
under den moderna litteraturens historia. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• lyrikanalys: stil, struktur, reception 
• produktion av reflekterande och analyserande texter 
• 1900- och 2000-talets litteratur och litterära ismer 
• litterära diskussioner inför publik 
 
6. Textens makt (MO 6) 
 
Kursen handlar om det maktbruk som kan ske genom språket. 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• kunna analysera argumentationen i en text både skriftligt och muntligt och kritiskt kunna 
värdera medietexter och andra slag av saktexter 
• producera både skriftliga och muntliga texter som innehåller en effektiv argumentation 
• utveckla sin förmåga att analysera en skönlitterär text utgående från ett läsarorienterat 
perspektiv 
• kunna diskutera hur författare använder språk, stil och innehåll som maktmedel 
• kunna och våga uttrycka och motivera sina åsikter i en debatt 
• utöka sin medvetenhet om hur bild- och textflödet påverkar samhället och den enskilda 
individen. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• argumentationsanalys 
• analys av medietexter och olika trender i texternas innehåll, språk, stil och utformning 
• reklamanalys 
• källkritik 
• skillnader mellan kvinnligt och manligt språk 
• äldre och nyare tendenslitteratur 
• teori och praktik kring hur man för en muntlig debatt 
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Fördjupade kurser 
 
7. Muntlig kommunikation (MO 7) 
 
Kursen ger den studerande möjlighet att fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom 
muntlig kommunikation samt insikt i den muntliga kommunikationens betydelse i alla sociala 
sammanhang. 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• fördjupa sina kunskaper om interaktion och muntlig kommunikation 
• utveckla sin säkerhet att uttrycka sig samt utveckla sin förmåga att uppträda, lyssna och 
samtala 
• känna till och kunna analysera faktorer som påverkar såväl talarens som budskapets 
trovärdighet. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• typiska drag i olika interaktionssituationer 
• verbal och nonverbal kommunikation 
• olika sätt att uppträda vid förhandlingar, på möten och i olika slags diskussioner 
• kulturbundna, speciellt finlandssvenska, särdrag vid muntlig kommunikation 
 
8. Fördjupad skriv- och textkompetens (MO 8) 
 
Kursen handlar om att fördjupa och utveckla färdigheterna i att analysera, tolka, reflektera 
över samt producera texter. 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• fördjupa sin förmåga att läsa olika texter analytiskt och kritiskt 
• bygga upp en till innehållet, strukturen och stilen enhetlig och logisk text. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Följande teman repeteras och fördjupas: 
• textgenrer 
• textanalys och textanalytiska begrepp 
• textkomposition: att producera idéer, planera, välja synvinkel, disponera, bearbeta, 
rubricera och redigera texten i en slutlig form 

• språkstruktur och språkriktighet 
 
9. Litteratur som glädje och kunskap (MO 9) 
 
Kursen ger den studerande möjlighet att utveckla sin kunskap, fantasi och lust att lära genom 
att tillägna sig skönlitteratur i olika former. 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• hitta nya vägar för sitt kreativa tänkande genom läsning 
• göra jämförelser mellan olika tiders sätt att behandla teman och motiv i skilda kulturer och 
relatera dem till sin egen tid och sin egen livssituation 
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• förstå att litteraturen belyser människans eviga frågeställningar 
• fördjupa sin förmåga att använda sig av olika litteraturvetenskapliga perspektiv vid studiet 
av texter. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• tematisk läsning av litteratur från olika tider och/eller kulturer 
• intertextualitet 
• att skriva analytiskt om litteratur 
• att gestalta och bearbeta litteratur genom dramatisering och kreativt skrivande 
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SPRÅK 
 
Syftet med undervisningen i främmande språk i gymnasiet är att utveckla de studerandes 
förmåga till interkulturell kommunikation: den skall ge dem kunskaper och färdigheter i 
språket och dess användning och erbjuda dem möjligheter att utveckla sina insikter i, sin 
förståelse för och uppskattning av språkområdet och kulturen i ifrågavarande samhällen. 
Härvid bör speciellt den europeiska identiteten och den europeiska mångspråkigheten och 
mångkulturalismen beaktas. Språkundervisningen skall göra de studerande kapabla till 
självständiga studier i språk och hjälpa dem att förstå att kommunikationsförmåga bara nås 
genom långsiktig och allsidig praktisk träning. Främmande språk utgör som läroämnen både 
färdighets-, kunskaps- och kulturämnen. 
 
Mål för undervisningen 
 
I de skilda lärokurserna skall de studerande nå följande nivåer enligt nivåskalan för 
språkkunskaper  
 
Språk och lärokurs  Hörförståelse  Tal  Läsförståelse  Skrift          
Engelska A B2.1  B2.1  B2.1  B2.1 
Övriga språk A  B1.1–B1.2  B1.1  B1.2  B1.1–B1.2 
Engelska B1 B1.2  B1.2  B1.2  B1.2 
Engelska B2  B1.1  B1.1  B1.1  B1.1 
Övriga språk B2  A2.2  A2.1–A2.2  A2.2–B1.1  A2.1–A2.2 
Engelska B3  B1.1  A2.2  B1.1  B1.1 
Övriga språk B3  A2.1–A2.2  A2.1  A2.1–A2.2  A1.3–A2.1 
 
 
Därtill skall de studerande 

• lära sig kommunicera på ett sätt som är betecknande för språket och dess kultur 
• kunna bedöma sin språkfärdighet i relation till målen 
• känna till sina starka sidor som språkbrukare och språkstuderande och veta var de 

bör förkovra sig 
• kunna utveckla sin språkfärdighet genom strategier som är ändamålsenliga för deras 

behov i respektive studie- och kommunikationssyften. 
 

Bedömning 
 
Vid bedömningen av läroämnet skall alla områden inom språkfärdigheten beaktas enligt 
prioriteringarna i kursbeskrivningarna.  
 
Kurser 
 
Ämnena behandlas med hänsyn till Finland, till målspråket och till kulturområdet för 
respektive främmande språk också ur ett vidare perspektiv så att de studerande ges en 
möjlighet till jämförelser. Dessutom beaktas de frågor som tas upp i de allmänna 
temaområdena i kapitel 5.2. I varje kurs kan också andra ämnen tas upp med hänsyn till de 
studerandes intressen och till vad som är aktuellt. De studerande ges i varje kurs tillfälle att 
lyssna, läsa, tala och skriva för olika ändamål fastän prioriteringarna varierar kursvis. 
Kännedomen om strukturer och ordförråd utökas och språkbruket görs allt exaktare och 
mångsidigare i alla kurser enligt målen för respektive lärokurs. I lärokurser där studierna 
inletts i grundskolan övas mera krävande former av kommunikation. De studerandes 
uppmärksamhet fästs vid skillnaderna i språkbruket på modersmålet och på det främmande 
språket samt vid kulturella faktorer som förklarar skillnaderna. Skönlitteratur och annat 
autentiskt material ger möjligheter till detta. För att de skall få en känsla för kulturen i fråga 
leds de studerande till insikt om kulturbundenheten i sitt handlande och sina värderingar. I 
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varje kurs fästes vikt vid de studerandes studieförmåga. De handleds att känna igen sina 
starka sidor och utvecklingsbehov som språkbrukare och språkstuderande. De uppmuntras 
att använda sig av strategier som är ändamålsenliga för deras utvecklingsbehov och för 
respektive studie- och kommunikationsuppgift. 
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Finska A - lärokurs (Kurs som påbörjats i årskurserna 1–6) 
 
 
Syftet med undervisningen i finska i de svenska gymnasierna i Finland är att ge eleverna en 
så god grund som möjligt för högskole- och yrkesstudier, där det också kan ingå kurslitteratur 
och undervisning på finska. Samtidigt fördjupas de studerandes kunskaper och färdigheter 
från den grundläggande utbildningen, så att de även reder sig i samhälleliga och mera 
formella språksituationer. Finskundervisningen bidrar sålunda till att fördjupa studerandenas 
kännedom om det finländska samhället och den nationella kulturen samt ökar deras 
medvetenhet om språkets betydelse och funktioner.  
Elever som har stora med svårigheter med A-finska har möjlighet att välja B-finska. 
Kraven motsvarar ovan ställda mål, men på ett enklare plan.  
Tvåspråkiga studerande skall ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper i finska språket och 
litteraturen enligt den särskilt definierade modersmålsinriktade lärokursen nedan. Det bör 
dock observeras att Mofi-finska endast erbjuds om det finns en tillräckligt stor grupp 
som skall  undervisas.                                                                                                                                    
  
Mål för undervisningen 
 
Målen för undervisningen är att de studerande skall 

• lära sig förstå och bli kapabla att delta i alldagliga samtal, också när samtalet förs i 
relativt snabbt tempo och delvis behandlar ämnen utöver de alldagliga 

• vänja sig vid att ta del av text och program på finska i massmedierna samt följa 
allmänt hållna anföranden, föredrag och föreläsningar på finska, så att de kan 
redogöra för innehållet i dem, svara på frågor och diskutera dem på svenska eller 
finska 

• lära sig att skriva sammandrag, redogörelser, uppsatser och korta anföranden samt 
vid behov med hjälpmedel översätta enkel text från och till finska 

• i ovannämnda sammanhang och vid behov i internationellt umgänge kunna uppvisa 
grundläggande kännedom om det finländska samhället, den finländska kulturen och 

• den finska litteraturen. 
 
Målen för A-lärokursen motsvarar i huvuddrag kriterierna på nivå B2.1 (självständig 
språkfärdighet, grundnivå) för språkförståelse samt nivå B1.2 (flytande grundläggande 
språkfärdighet) för språkanvändning i tal och skrift på nivåskalan för språkkunskaper 
(bilaga). 
 
Bedömning 
 
Vid bedömningen av A- och B-lärokursen i finska i gymnasiet skall både den muntliga och 
skriftliga språkfärdigheten på lärokursens ämnesområden beaktas. För enspråkigt svenska 
studerande fästs uppmärksamhet vid text- och hörförståelse samt vid behärskningen av 
språkets grundstrukturer och basordförråd. För tvåspråkiga studerande fästs särskilt vid 
språklig medvetenhet och skriftlig förmåga. Både i kursbetygen och i avgångsbetyget 
antecknas vilken lärokurs de studerande huvudsakligen följt. 
 
Ämneslärokursens vitsord är det aritmetiska medeltalet för de obligatoriska kurserna (1-6) 
och de riksgiltiga fördjupade kurserna (7-8), som den studerande har slutfört. 
Vitsordet kan höjas som ett fristående muntligt förhör samt därtill hörande skriftlig del i 
enlighet med de bedömningsanvisningar som finns i den allmänna delen. 
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Obligatoriska kurser 
 
Kurserna 1-6 läses enligt den ordningsföljd som anges i riksläroplanen. De fördjupade 
kurserna läses efter de obligatoriska kurserna förutom kurs 9 som avläggs före kurs 1. 
 
1. Människans vardag och fritid (FINA 1) 
 
I kursen repeteras och fördjupas alldagliga umgänges- och servicesituationer med tonvikt på 
muntlig språkfärdighet. Under kursen bekantar sig de studerande främst med olika 
verksamheter, situationer och tjänster i närsamhället och läser någon vardagsskildring ur 
skönlitteraturen. Vid kursens slut skall de studerande även i tal kunna uttrycka sina behov, 
önskemål och åsikter samt berätta om sin skol- och arbetsdag, sina matvanor, sitt liv, sin 
hälsa, sin omgivning, sina fritidsintressen och intressanta händelser. För detta ändamål 
repeteras och fördjupas grammatiken, särskilt finskans verbböjning och grundläggande 
objektsregler. 
 
Lokal anknytning 
 

• vad har hembygden att erbjuda gällande fritiden? (t.ex olika idrottsgrenar, båt- 
och stugliv, uf-verksamhet, församlingen, Folkhälsan, 4H 

• lokalkulturella inslag, t.ex påskfirandet 
• i grammatiken tonvikt på relevanta verbformer 

 
Bedömningskriterier  
 
Kursen bedöms med hjälp av ett grammatikprov, ett ordprov, ett hörförståelseprov, ett 
textförståelseprov och en uppsats. Av dessa är grammatikprovet viktigast. Eleven bör 
förutom proven visa timaktivitet såväl i ordkunskap, grammatikundervisningen som i muntliga 
anföranden. Vid bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad 
form. 
  
2. Natur och miljö (FINA 2) 
 
Under kursen behandlas naturen och olika miljöer i Finland ur närings-, turist- och 
rekreationssynvinkel. De studerande skall läsa några saktexter om natur och miljö samt 
iaktta och diskutera företeelser och frågor i anslutning till dem. Som komplement läses och 
refereras utdrag ur någon litterär rese- eller naturskildring. I grammatiken repeteras och 
fördjupas finskans nomenböjning, subjekt och unipersonella uttryck. Vid kursens slut skall de 
studerande på finska kunna presentera sevärdheter på sin hemort, berätta om en resa eller 
upplevelse i naturen samt kunna ta del av diskussioner om miljöfrågor. 
 
Lokal anknytning 
 

• betona landskapets särart, t.ex. Söderfjärden, Replot bro, de österbottniska 
slätterna, skärgården 

• österbottnisk miljövård, t.ex. Stormossen, avfallshantering 
• bekanta sig med lokala författare, t.ex. Tuuri 
• i grammatiken tonvikt på nomenböjningens grunder, det plurala subjektets 

problematik, måste-uttryck 
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Bedömningskriterier 
 

Kursen bedöms med hjälp av ett grammatikprov, ett ordprov, ett hörförståelseprov, ett 
textförståelseprov och en uppsats. Av dessa är grammatikprovet viktigast. Eleven bör 
förutom proven visa timaktivitet såväl i ordkunskap, grammatikundervisningen som i muntliga 
anföranden. Vid bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad 
form. 

 
 

 
3. Handel, teknik och kommunikation (FINA 3) 
 
I denna kurs skall de studerande via artiklar, beskrivningar eller bruksanvisningar på finska 
bekanta sig med handel, teknik och tekniska uppfinningar i människans tjänst, särskilt med 
fordon och trafikregler, och något om datateknik. I anslutning till texterna behandlas finskans 
particip och participuttryck samt åtminstone receptivt de satsmotsvarigheter som bygger på 
dem. Vid kursens slut skall de studerande kunna redogöra för olika konsumtionsvanor samt 
diskutera vardagsteknik och kommunikationsmedel. 
 
Lokal anknytning 
 

• småföretagsamhet, färjtrafik 
• sjöfart och småbåtstrafik 
• bekanta sig med det lokala affärslivet och exporten 

 
Bedömningskriterier 

 
 

Kursen bedöms med hjälp av ett grammatikprov, ett ordprov, ett hörförståelseprov, ett 
textförståelseprov och en uppsats. Av dessa är grammatikprovet viktigast men uppsatsens 
betydelse är större än tidigare. Eleven bör förutom proven visa timaktivitet såväl i 
ordkunskap, grammatikundervisningen som i muntliga anföranden. Alla eventuella 
inlämningsuppgifter bör vara utförda och godkända för att få ett kursvitsord. Vid 
bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
 

 
 

 
4. Samhället och massmedia (FINA 4) 
 
Kursen behandlar grundläggande begrepp och drag i politik och samhälle med hjälp av en 
text om Finlands samhällsskick och om närsamhället. I finska tidningar läses 
nyhetsreportage eller ledare med hänsyn till deras huvudinnehåll och aktuella debattämnen. 
De studerande uppmanas under kursens gång att följa med lämpliga nyhets- och 
aktualitetssändningar i teve eller radio så att de kan redogöra för eller diskutera innehållet i 
dem. I grammatiken behandlas finskans infinitiver och de satsmotsvarigheter som bygger på 
dessa. Vid kursens slut skall de studerande visa att de kan ta del av huvudinnehållet i en 
finsk dagstidning, redogöra för en aktuell fråga, föra anteckningar och skriva en kort 
redogörelse för dem även på finska. 
 
Lokal anknytning 
 
• kommunalpolitik, lokala opinionspåverkare 
• ta del av lokala händelser med hjälp av lokala tidningar, lokal TV 
• föredragningslistor och protokoll på nätet 
• uppgörande av protokoll, mötesteknik 
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• tonvikt på infinitiverna 
Bedömningskriterier 
 
Kursen bedöms med hjälp av ett grammatikprov, ett ordprov, ett hörförståelseprov, ett 
textförståelseprov och en uppsats. Av dessa är grammatikprovet viktigast men uppsatsens 
betydelse är större än tidigare. Eleven bör förutom proven visa timaktivitet såväl i 
ordkunskap, grammatikundervisningen som i muntliga anföranden. Alla eventuella 
inlämningsuppgifter bör vara utförda och godkända för att få ett kursvitsord. Vid 
bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 

 
 

 
5. Utbildning, yrkes- och näringsliv (FINA 5) 
 
I denna kurs diskuteras på finska olika utbildningsvägar och yrkesval samt näringsliv och 
tjänster i Finland på olika nivåer. De studerande skall ta del av utbildningen och studierna på 
ett särskilt område och läsa texter, annonser eller broschyrer om något eller några yrken 
enligt eget val. Finlands näringsliv, handel och produktion behandlas utförligare än i kurs 2. I 
grammatiken fördjupas insikterna i och behärskningen av finskans objekt och de viktigaste 
adverbialen. Vid kursens slut skall de studerande både i tal och skrift kunna redogöra för 
sina studie- och yrkesplaner, per telefon och e-post begära upplysningar på finska samt 
svara på frågor om sig själv och sina önskemål, till exempel i en antagnings- eller 
platsintervju. 
 
Lokal anknytning 
 

• utbildning: presentera det lokala utbudet 
• näringsliv: småföretag, växthusodling, minkfarmer, båtsnickeri, jordbruk, fiske, lokala 

industriföretag (ABB, Wärtsilä)… 
• i anslutning till adverbialen kan räkneord repeteras 
 

Bedömningskriterier 
 
Kursen bedöms med hjälp av ett grammatikprov, ett ordprov, ett hörförståelseprov, ett 
textförståelseprov och en uppsats. Av dessa är grammatikprovet viktigast men uppsatsens 
betydelse är större än tidigare. Eleven bör förutom proven visa timaktivitet såväl i 
ordkunskap, grammatikundervisningen som i muntliga anföranden. Alla eventuella 
inlämningsuppgifter bör vara utförda och godkända för att få ett kursvitsord. Vid 
bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 

 
 
6. Finsk kultur och litteratur (FINA 6) 
 
Under kursen genomgås utifrån texter, konstnärliga produkter eller studiebesök viktiga 
kulturområden och konstarter i Finland samt behandlas några internationellt kända finska 
konstnärer och författare. De studerande skall under kursens gång läsa åtminstone ett finskt 
verk enligt eget val och muntligt eller skriftligt kunna redogöra för och diskutera innehållet i 
det. Vid kursens slut skall studerandena kunna ange några kända finska konstnärer, 
kompositörer och författare, berätta litet om dem och nämna något av deras huvudverk. I 
grammatiken behandlas olika slags attribut samt stil- och variationsfrågor i anslutning till 
texterna. 
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Lokal anknytning 
 

• teaterbesök på finska, konstutställningar, lokala förmågor 
• österbottniska författare (t.ex Härkönen, Tuuri…), kompositörer 
• lokala festivaler (t.ex Tangomarkkinat) 
• lokal ungdomskultur 
• något om den österbottniska dialekten 

 
 
Bedömningskriterier 
 
Kursen bedöms med hjälp av ett grammatikprov, ett ordprov, ett hörförståelseprov, ett 
textförståelseprov och en uppsats. Av dessa är grammatikprovet viktigast men uppsatsens 
betydelse är större än tidigare. Eleven bör förutom proven visa timaktivitet såväl i 
ordkunskap, grammatikundervisningen som i muntliga anföranden.Till kursen hör ett 
romanreferat och presentationer om litteratur, konst, arkitektur, finsk design och musik. 
Dessa skall vara godkända innan eleven får ett kursvitsord. Vid bedömningen av kursen 
tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 

 
 
Fördjupade kurser 
 
7. Presentera och diskutera (FINA 7) 
 
Kursen är en muntlig kurs som resulterar i ett kursvitsord och ett särskilt intyg över 
muntlig språkfärdighet vilket ges som bilaga till avgångsbetyget. Intyget baserar sig på det 
prov i muntlig språkfärdighet som Utbildningsstyrelsen utarbetar. Provet hålls i slutet av 
kursen och är obligatoriskt.  
 
På basis av innehållet i de obligatoriska kurserna övas förmågan att tala finska i olika 
situationer och de studerande uppmärksammas på vissa särdrag i skillnaderna mellan tal- 
och skriftspråk. De muntliga övningarna omfattar bl.a. berättaruppgifter, referat, 
diskussion, argumentation, beskrivningar, instruktioner, intervjuer, tal, recensioner, 
anföranden. Man strävar till att komma i kontakt med finskan i autentiska situationer. 
Under kursens gång hålls en eller flera muntliga presentationer inför den övriga gruppen. 
 
Bedömningskriterier 
 
 Kursvitsordet baserar sig på det obligatoriska muntliga provet, övriga prestationer samt 
visad aktivitet under kursen. 
 
 
 8. Världen och vi (FINA 8)  
 
I denna kurs läses och fördjupas innehållet och ordförrådet i populärvetenskapliga texter om 
aktuella ämnen på olika områden, särskilt på de allmänna temaområden som nämns i punkt 
5.2. Kursen fokuserar även mera djupgående än i kurs 6 skönlitterära textutdrag med hänsyn 
till författarnas intentioner och texternas samhälleliga och kulturella bakgrund. De studerande 
övar sig att sammanfatta, kommentera och diskutera innehållet i texterna. Betydelse- och 
stilfrågor diskuteras. 
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Lokal anknytning 
 

• den österbottniska emigrationen, Finland i EU, religioner, krig och fred 
 
 

Bedömningskriterier 
 
Kursen bedöms med hjälp av ett grammatikprov, ett ordprov, ett hörförståelseprov, ett 
textförståelseprov och en uppsats. Hör- och textförståelseproven har allt större betydelse 
liksom uppsatsen. Uppsatsen bedöms enligt samma kriterier som studentexamen. Eleven 
skall skriva en hemuppsats i veckan och det är ett av de viktigaste delmomenten i kursen. 
Vid bedömningen av hemuppsatserna fästes uppmärksamhet vid samma aspekter som i 
kurs 7. Vid bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad 
form. Vid bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
 
 
9. Repetition av högstadiets grunder 
 
Kursen är nödvändig för att långsammare elever skall kunna tillgodose sig all det material 
som annars skulle komma i kurserna 1 och 2. Rekommenderas att kursen avläggas före kurs 
1. 
 
- repetition av högstadiets motivkretsar 
- böjning av några pronomen (tämä, tuo, se, mikä) 
- nomenböjningen 
- kasusböjningen 
-verbböjningen i aktiv 
-possessivsuffix 
 
Bedömningskriterier 
 
Kursen bedöms med hjälp av ett grammatikprov, ett ordprov, ett hörförståelseprov, ett 
textförståelseprov och en kort uppsats. Av dessa är grammatikprovet viktigast. Text- och 
hörförståelseproven är som provtyp obekanta för eleven och har därför inte en avgörande roll 
i bedömningen. Eleven bör förutom proven visa timaktivitet såväl i ordkunskap, 
grammatikundervisningen som i muntliga framföranden. Vid bedömningen av kursen 
tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
 
 
10. Preparationskurs 
 
Repetitionskurs inför studentexamen, avläggs lämpligen efter de obligatoriska kurserna eller 
kurs 8. 
 
-något valbart tema 
-repetition av subjekt, predikat, objekt, predikativ 
-repetition av verbböjningen 
 
 
Bedömningskriterier 
 
Kursen bedöms med hjälp av ett grammatikprov samt ett studentpaket. Uppsatsen bedöms 
enligt samma kriterier som i studentexamen. Hemuppsatserna fortsätter och vid 
bedömningen fästes uppmärksamhet vid samma aspekter som i kurs 7. Eftersom kursen är 
en preparationskurs väntas det av eleven att hon aktivt deltar i genomgången av de olika 
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proven i studentexamen. Det gäller såväl den muntliga som den skriftliga genomgången. Vid 
bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
 
Tentamen av kurs 
 
Vid tentamen av kurs tillämpas ovannämnda bedömningsgrunder i tillämpliga delar. 
Tentanden bör även utföra övriga uppgifter, som ålägges denne av läraren, vanligen en 
specifik grammatikalisk uppgift och en temamässig uppgift. 
 
 
Finska B - lärokurs  
 
Obligatoriska kurser 
 
Kurserna läses enligt den ordningsföljd som anges i unservisningsplanen. De fördjupade 
kurserna läses efter de obligatoriska kurserna förutom kurs 9 som avläggs före kurs 1. 

 

1. Vardagsfinska (FiB 1) 
 
Kursen behandlar alldagliga servicesituationer och den egna närmiljön. I innehållet 
betonas finskans passiva verbböjning och unipersonella uttryck samt infinitiv I 
 
Bedömningskriterier 
Kursprov, uppsats, hör- och textförståelse, förmågan att förstå skriven och talad 
finska samt visad aktivitet.   
 
2. Människor, natur och sevärdheter i Finland (FiB 2) 
 
Kursen behandlar platser, sevärdheter och naturen i Finland. I innehållet betonas 
kasusböjningen i finska i singularis och pluralis samt stadieväxlingen. 
 
Bedömningskriterier 
Kursprov, uppsats, hör- och textförståelse, förmågan att förstå skriven och talad 
finska samt visad aktivitet.   
 
3. Utbildning och studier (FiB3) 
 
Kursen behandlar studier och utbildning och framtidsplaner. I innehållet betonas 
subjekt, predikat och predikativ samt infinitiv III 
 
Bedömningskriterier 
Kursprov, uppsats, hör- och textförståelse, förmågan att förstå skriven och talad 
finska samt visad aktivitet.   
 
4. Affärs- och yrkesliv (FiB 4) 
 
Under kursen behandlas affärs- och yrkesliv med betoning på räkneord, pris- och 
tidsuttryck samt objektet. 
 
Bedömningskriterier 
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Kursprov, uppsats, hör- och textförståelse, förmågan att förstå skriven och talad 
finska samt visad aktivitet.   
 
5. Trafik, teknik och miljö (FiB 5) 
  
Under kursen behandlas teknik och bruksanvisningar samt trafik. I innehållet betonas 
particip och infinitiv IV.  
 
Bedömningskriterier 
Kursprov, uppsats, hör- och textförståelse, förmågan att förstå skriven och talad 
finska samt visad aktivitet.   
 
Fördjupade kurser 
 
6. Att förstå, tala och skriva finska bättre (FiB 6)  
 
Under kursen övar man upp förmågan att förstå, tala och skriva bättre finska i olika 
sammanhang. I innehållet betonas adverbens och adjektivens komparation. 
 
Bedömningskriterier 
Kursprov, uppsats, hör- och textförståelse, förmågan att förstå skriven och talad 
finska samt visad aktivitet.   
 
7. Finland idag (FiB 7) 
 
Kursen behandlar det finländska kultur- och samhällslivet och innehållsligt betonas 
satsmotsvarigheter. 
 
Bedömningskriterier 
Kursprov, uppsats, hör- och textförståelse, förmågan att förstå skriven och talad 
finska samt visad aktivitet.   
 
Tillämpade kurser 
 
8. Finsk kultur (FiB 8) 
 
Under kursen behandlas olika aspekter på finländskt kulturlivdjupare. Innehållsligt 
behandlas subjektet mer ingående. 
 
Bedömningskriterier 
Kursprov, uppsats, hör- och textförståelse, förmågan att förstå skriven och talad 
finska samt visad aktivitet.   
 
9. Jag och min fritid (FiB 9) 
 
Repetitionskurs som undervisas som första kurs i finska. Temat är elevens vardag 
och fritid. Innehållsligt betonas de aktiva verbböjningen och objektets grunder.  
 
Bedömningskriterier 
Kursprov, uppsats, hör- och textförståelse, förmågan att förstå skriven och talad 
finska samt visad aktivitet.   
10. Studentfinska (FiB 10) 
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Under kursen förbereder eleverna inför studentskrivningarna och betonar olika 
reaktionsfall och idiomatik. 
 
Bedömningskriterier 
Kursprov, uppsats, hör- och textförståelse, förmågan att förstå skriven och talad 
finska samt visad aktivitet.   
  
 
 
 
Modersmålsinriktad finska (MOFI) 
 
Kurserna i modersmålsinrikatd finska följer både till motivkretsen och till grammatikinnehållet 
de riktlinjer som står i riksläroplanen för A-finskan. Eleven skall kunna uttrycka sig både 
muntligt och skriftligt på flytande felfri finska, samt förstå, tillgodose och även analysera en 
avancerad finsk text. Eleven skall ha goda insikter i finskt samhälle och finsk kultur. 
Till skillnad från A-finskan förutsätts att MOFI-eleven har djupare insikter i: 

- ordförrådet, även inom specialområden såsom teknik, natur, samhällskunskap mm. 
- språkriktighet, dvs. rättskrivning, kommatering och ordval 
- litteraturkunskap med tanke på att eleven har möjlighet att avlägga 

studentexamensprovet i finska som modersmål. Därför skall det i varje kurs ingå ett 
litterärt verk. 
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Engelska A - lärokurs 
 
Mål för undervisningen 
 
Målen för undervisningen i engelska som A språk framgår av nivåskalan för språkkunskaper  
Strukturerna i lärokurserna kan byta plats mellan de olika kurser 
 
Bedömningsgrunder     
 
Kurserna bedöms på basen av ett skriftligt prov baserat på kursens innehåll (dvs. ord och 
strukturer), hör- och textförståelse, uppsats samt eventuella muntliga anföranden. Dessutom 
beaktas läxförhör och timaktivitet. Innan kursvitsordet ges bör alla eventuella 
inlämningsuppgifter vara inlämnade och godkända. Vid bedömningen av kurserna tillämpas 
nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
 
 
Självstudier 
 
En studerande kan anhålla om att tentera en obligatorisk kurs om särskilda skäl finns. 
Studeranden bör då utföra de obligatoriska momenten i kursen och det arbete som läraren 
bestämmer. Den sista fördjupade kursen går ej att tentera som självstudier.  
 
 
 
Obligatoriska kurser 
 
1. De unga och deras värld 
 
Kursen sammanlänkar språkundervisningen i den grundläggande utbildningen med språk-
undervisningen i gymnasiet och befäster ordförrådet och grundstrukturerna enligt de 
studerandes behov. Ämnesområdena och situationerna ansluter sig till det dagliga livet och 
till personligt umgänge och människorelationer och språket är familjärt och informellt. 
Temaområdena ”hälsa och trygghet” och ”kulturell identitet och kulturkännedom” ger uppslag 
till kursinnehåll. I kursen betonas diskussion, förmåga att uttrycka åsikter och viktiga 
strategier vid muntlig kommunikation. 
 
 Strukturer: 

• repetition av tidsformerna 
  enkel och pågående form av presens, imperfekt, perfekt,   
  pluskvamperfekt, futurum, konditionalis I och II  

• adverbens placering 
• ordföljd 
• oregelbundna verb 

 
2. Kommunikation och fritid 
 
I kursen övas den muntliga förmågan mångsidigt och strukturerna befästs och utvidgas. 
Ämnesområdena och situationerna berör fritid och intressen samt tjänster i samband med 
dem, även med lokal anknytning.  De allmänna temaområdena ”hälsa och trygghet”, 
”informations- och mediekunskap” samt ”kulturell identitet och kulturkännedom” betonas när 
kursstoffet behandlas. Den skriftliga färdigheten övas med hjälp av kommunikativa uppgifter. 
Behärskningen av strategier vid muntlig kommunikation befästs och kursen fäster vikt vid de 
studerandes säkerhet att uttrycka sig. 
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Strukturer: 
• artiklar ( bestämd och obestämd) 
• singularis och pluralis 
• pronomen (personliga, reflexiva och possessiva) 
• genitiv ( ’s genitiv, of-genitiv) 
• own 
• ”it” och ”there” 
• demonstrativa pronomen 
• indefinita pronomen 

 
 
3. Studier och arbete 
 
Kursens ämnesområden och situationer  anknyter  till studier och arbetsliv och i kursen övas 
muntlig och skriftlig kommunikation som är typiska för dem. Närområdet och dess näringsliv 
utgör referensram. I kursen ingår också övningar i att förstå och använda språket i formella 
situationer. De allmänna temaområdena ”aktivt medborgarskap och entreprenörskap” samt 
”kulturell identitet och kulturkännedom” ger uppslag till kursinnehåll. 

 
Strukturer: 

• interrogativa pronomen 
• indirekt tal 
• adjektiv 
• adverb 
• passiv 
• minigrammatik  

 
 
4. Samhället och omvärlden 
 
I kursen betonas muntlig språkfärdighet och textförståelse på en mera krävande nivå. 
Övningarna utgår från texter om samhället i Finland och i respektive främmande länder. Den 
finlandssvenska identiteten bildar utgångspunkt för kontrastiva studier. De allmänna 
temaområdena ”aktivt medborgarskap och entreprenörskap”, ”hälsa och trygghet” samt 
”hållbar utveckling” ger uppslag till kursinnehåll. I kursen övas olika strategier för 
läsförståelse. De studerande övar sin skriftliga färdighet genom att skriva texter för olika 
ändamål. 
 
Strukturer : 

• användningen av stor bokstav 
- länder och nationaliteter 
- ordbildning 
- relativa pronomen 
- modala hjälpverb 
- ordbildning 
- kvantitetsord 

• användningen av kommatecken 
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5. Kultur 
 
I kursen behandlas kultur i bred bemärkelse. Temaområdena ”kulturell identitet och 
kulturkännedom” och ”informations- och mediekunskap” ger uppslag till kursinnehåll. De 
studerande skall utföra ett större arbete om ett självvalt ämne och presenterar det. Detta 
innebär en djupare, personlig analys av ett kulturellt fenomen inom området för litteratur, 
bildkonst, film och musik. 
 
Strukturer : 

• satsförkortningar 
- ”linking words” 
- infinitiv med och utan ”to” 
- ing-form eller infinitiv 
- infinitiv eller ”that-clause” 
- ”tricky verbs” 

• pluralis av sammansatta ord och låneord 
 
6. Vetenskap, ekonomi och teknik 
 
I kursen betonas de studerandes förmåga att förstå också krävande språkligt stoff. Ämnen 
hämtas från olika vetenskapsgrenar, tekniska rön, olika former av kommunikation och 
näringslivet. Temaområdena ”teknologi och samhälle” samt ”informations- och 
medieskunskap” ger uppslag till kursinnehåll. Övningarna i lässtrategier fortsätter och de 
studerande slipar sin skriftliga uttrycksförmåga genom att skriva texter för olika ändamål. 
 
Strukturer: 

• översikt över artiklarna (bestämd och obestämd), samt placering 
• repetition av adjektiv och adverb 
• repetition av pronomen med ”of” 
• räkneord 
• tidsuttryck 
• skiljetecken                      

 
Fördjupade kurser 
 
I de fördjupade kurserna skall de studerande vinnlägga sig om att utveckla språkfärdigheten 
allsidigt. Det allmänna temaområdet ”hållbar utveckling” ger uppslag till kursinnehåll. 
 
7. Naturen och en hållbar utveckling 
 
Kursen ger den studerande färdigheter att förstå och använda språket på ämnesområden 
som anknyter till naturen, naturvetenskaperna och en hållbar utveckling. Träning inför 
studentexamen.  Övning i läs- och hörförståelse samt strukturprov. Uppsatsskrivning. 
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8. Tala och förstå bättre  
 
Kursen är en muntlig kurs som resulterar i ett kursvitsord och ett särskilt intyg över 
muntlig språkfärdighet vilket ges som bilaga till avgångsbetyget. Intyget baserar sig på det 
prov i muntlig språkfärdighet som Utbildningsstyrelsen utarbetar. Provet hålls i slutet av 
kursen och är obligatoriskt.  
 
I kursen övas olika strategier för att tala och använda språket muntligt i olika situationer i 
enlighet med målen för språket. Ämnena för de muntliga övningarna är aktuella händelser 
och de övriga kursernas ämnesområden. Förmågan att tala språket uppövas med hjälp av 
krävande texter och autentiskt material i anslutning till nämnda ämnesområden och 
material som övar talförståelsen. 
 
 De muntliga övningarna kan exempelvis omfatta berättaruppgifter, referat, diskussion, 
argumentation, beskrivningar, intervjuer, tal, recensioner, rollspel och anföranden. Under 
kursen betonas språkanvändning och lyhördhet i olika formella och informella 
kommunikativa sammanhang.  
 
Bedömningskriterier  
 
Kursvitsordet baserar sig på det obligatoriska muntliga provet, övriga prestationer samt 
visad aktivitet och växelverkan under kursen. 

 
ÖVRIGA SPRÅK 
 
Tyska B 3 - lärokurs 
 
Lärokurs som påbörjas i gymnasiet (B3) samt tilläggskurser för tyska som fortsättningsspråk 
(B2) 
 
FÖRDJUPADE KURSER 
 
1. God dag, trevligt att träffas 
 
Kursen är avsedd för nybörjare och den fäster stor vikt vid likheterna mellan tyskan och 
svenskan i både ordförråd och strukturer. Språket i kursen skall gälla grundläggande 
funktioner, såsom att hälsa, att ta avsked och att presentera sig. De studerande skall öva sig 
i att berätta om sig själv och genom frågor locka sin/sina samtalspartner till detsamma. 
Grammatikens tyngdpunkt ligger på verbböjningen. Ämnesområdena skall också täcka 
familjen och mänskliga relationer och de studerande skall lära sig att klara sig i enkla 
alldagliga språksituationer. Kursens tonvikt ligger på muntlig kommunikation, så att den 
studerande lär sig att använda språket på ett naturligt sätt. 

Bedömning 
 
Den studerande får en fortlöpande bedömning av såväl muntliga som skriftliga färdigheter. 
Vid bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
 
 
2. Så ska saker och ting skötas 
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Kursen skall handla om släkt, vänner och andra mänskliga relationer och om dagliga rutiner. 
De studerande skall öva sig i att klara sig i olika alldagliga situationer, som att göra uppköp 
och uträtta ärenden i bank, post och hos läkare samt att utnyttja trafikmedel, inkvarterings- 
och förplägnadstjänster. I kursen betonas talförståelse och muntlig framställning. Kursen gör 
den studerande mera förtrogen med grundläggande strukturer som ger större säkerhet i 
användningen av språket (kasus- och verbläran). 
 
Bedömning   
 
I bedömningen beaktas den studerandes muntliga och skriftliga prestationer inom kursens 
temaområden, även hörförståelse ingår. Vid bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för 
språkkunskaper i anpassad form. 
 
 
3. Fritid och intressen – de ungas dagliga liv 
 
Ämnesområden och situationer i denna kurs tas ur de ungas dagliga liv och handlar om 
fritidsverksamhet och hobbyer samt tjänster i anslutning till dem. I kursen betonas 
talförståelse och förmågan att tala det främmande språket, bland annat hur man uttrycker 
åsikter på det. Skolan betonas speciellt i denna kurs och den studerande ges tillfälle att 
reflektera över kulturella skillnader. Den studerande kan även presentera ett sommarjobb 
eller sin hobby mer ingående. Kännedomen om språkets grundstrukturer repeteras och 
utvidgas (bl.a. tempusformen perfekt). 
 
 
 
 
Bedömning 
 
Bedömningen baseras i högre grad på grundstrukturer muntliga och skriftliga prestationer. 
Vid bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
 
4. Världen och vi 

 
Kursen skall handla om människor, geografi, historia, sevärdheter och rekreationsmöjligheter 
i eget land och i främmande länder. Under kursen finns möjlighet för eleverna att presentera 
ett valfritt tema med anknytning till Finland. 
I kursen betonas talförståelse och muntlig kommunikation och grundstrukturerna befästs. 
Grammatikens tyngdpunkt ligger på adjektivböjningen. Den skriftliga förmågan övas med 
hjälp av kommunikativa uppgifter. 
 
Bedömning 
 
Bedömningen baseras på grundstrukturer muntliga och skriftliga prestationer. Vid 
bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
 
 
5. Förr och nu 

 
I kursen behandlas livet förr och nu såväl ur individens som ur samhällets synvinkel. Teman 
är till exempel hälsa och välfärd. Framför allt behandlas familjeförhållanden, vardagsrutiner 
och olika boendemiljöer. Det tillhörande ord- och frasförrådet befästes och 
utvidgas.Talförståelse och muntlig kommunikation betonas och grundstrukturerna befästs. 
Den skriftliga förmågan övas med hjälp av kommunikativa uppgifter.  
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Bedömning 
Alla språkets delområden ingår i bedömningen. Vid bedömningen av kursen tillämpas 
nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
 

 
 
6. Studier och framtidsplaner 
 
Kursen skall handla om skola, studier och arbetsliv samt om de ungas framtid. De 
studerande skall öva sig i att tala och skriva kring dessa teman samt lära sig att lägga fram 
önskemål och planer för framtiden. Strukturerna skall ge de grammatiska verktygen för detta.  
 

Bedömning 
Bedömningen innefattar även längre skriftliga arbeten samt textförståelse. 
Studentexamensuppgifter tränas och bedöms. Vid bedömningen av kursen tillämpas 
nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
 

 
 
 
 
7. Kultur 
 
Kursen kan handla till exempel om bildkonst, musik, film, teater eller idrott i respektive 
främmande kulturer. Alla områden inom språkfärdigheten övas. Kursen kan innehålla ett eller 
flera större projektarbeten som även beaktas i bedömningen.  
 
Bedömning 
 
Alla områden inom språkfärdigheten övas och bedöms. Studentexamensuppgifter övas  och 
bedöms. Vid bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad 
form. 
 
 
 
8. Vår gemensamma jord 
 
Kursstoffet skall bygga på lättfattliga texter - också medietexter - som anknyter till samhällelig 
verksamhet i Finland och i ifrågavarande främmande länder och handla om jordens tillstånd 
och om framtiden. I kursen betonas textförståelse, beskrivningar och enkla redogörelser i tal 
och skrift.  
 
Bedömning 
 
Studentexamensuppgifter tränas och bedöms. Vid bedömningen av kursen tillämpas 
nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
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Tyska B 2 – lärokurs (tilläggskurser) 
 
 
9. Vetenskap och teknik 
 
Kursinnehållet skall bygga på allmänt hållna texter från olika vetenskapsområden, om teknik 
och om olika former av kommunikation. Grammatik ingår i kursen enligt elevernas behov. 
Tonvikten i kursen läggs vid textförståelse och skriftliga övningar. 
Studentexamensuppgifter tränas mer än tidigare och utgör en betydande del av 
bedömningen. 
 
 
10. Naturen och en hållbar utveckling 
 
Kursen skall handla om naturen och naturfenomen samt om människans förhållande till 
naturen i den egna kulturen och i de länder och kulturen där språket i fråga talas. Grammatik 
ingår i kursen enligt elevernas behov. Kursens tonvikt ligger på textförståelse och skriftliga 
uppgifter. 
Studentexamensuppgifter tränas mer än tidigare och utgör en betydande del av 
bedömningen. 
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Franska B 3 - lärokurs 
 
Lärokurs som påbörjas i gymnasiet (B3) samt tilläggskurser för franska som 
fortsättningsspråk (B2) 
Strukturerna i lärokurserna kan byta plats mellan de olika kurser 
 
Mål för undervisningen 
 
Målen för undervisningen i franska som  B2 och B3  språk framgår av nivåskalan för 
språkkunskaper  
 
Ordningsföljd 
 
Kurserna bör avläggas i kronologisk ordningsföljd.  Strukturerna kan variera mellan de olika 
kurserna.   
 
Självstudier 
 
Vid tentamen av kurs bör den studeranden utföra de i kursen obligatoriska momenten och 
det arbete som läraren bestämmer. Vitsord ges först då alla arbetsuppgifter utförts.  
 
 
Fördjupade kurser 
 
1. God dag, trevligt att träffas 
 
Språket i kursen täcker grundläggande funktioner, såsom att hälsa, att ta avsked och att 
presentera sig. De studerande övar sig i att berätta om sig själv och genom frågor locka 
sin/sina samtalspartner till detsamma. Ämnesområdena täcker också familjen och mänskliga 
relationer och de studerande lär sig att klara sig i enkla alldagliga språksituationer. Den 
sociala miljö som gruppen utgör ger den studerande en känsla av att tryggt kunna uttrycka 
sig på målspråket. Kursens tonvikt ligger alltså på muntlig kommunikation som även 
innefattar uttal och intonation.  
 
Bedömning 
 
Fortlöpande utvärdering av såväl muntliga som skriftliga prestationer. Vid bedömningen av 
kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
 
Strukturer: 

• alfabetet 
• räkneord 1-100 
• substantiv i obestämd form, sing och plur 
• substantiv i bestämd form, sing och plur 
• s-pluralis; maskulinum - femininum 
• nekande satser (ne-pas) 
• enkla frågor 
• personliga pronomen (subj) alla personer 
• il/elle, ils/elles om saker 
• adjektivets böjning och placering 
• futurum med aller 
• possessiva pronomen i sing 
• presens och imperativ av regelbundna er-verb 
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• presens och imperativ av regelbundna re-verb 
• oregelb. verb 

 
 
2. Så ska saker och ting skötas 
 
Kursen handlar bl.a. om släkt, vänner och andra mänskliga relationer samt om dagliga 
rutiner. Inom dessa temaområden övar de studerande sig i att klara sig i olika alldagliga 
situationer som t.ex. att göra uppköp och uträtta enkla ärenden. Den studerande får sålunda 
tillfälle att reflektera över kulturella skillnader i närmiljön. I kursen betonas fortsättningsvis 
muntlig framställning med speciell tonvikt på talsituationer.  
 
Bedömning 
 
I bedömningen beaktas den studerandes muntliga och skriftliga prestationer inom kursens 
temaområden, där även hörförståelse ingår. Vid bedömningen av kursen tillämpas 
nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
 
Strukturer : 

• ne-pas de 
• känsloverb med infinitiv 
• känsloverb med best. artikel 
• jouer à/jouer de  
• väderstrecken 
• à/en   
• il y a/il n'y a pas 
• en-au-aux framför länder 
• genitiv med de;  
• à/de + best. artikel  
• ordningstal, datum  
• oregelbundna adjektiv (beau, vieux, nouveau) 
• uttryck med faire 
• frågor med est-ce que 
• frågebildning med och utan frågeord 
• possessiva pronomen i alla personer 
• oregelbundna verb 

 
 
3. Fritid och intressen 
 
Ämnesområden och situationer i denna kurs behandlar vardagslivet och fritiden ur den 
studerandes synvinkel. Den egna livsstilen jämförs med hur man lever i målspråksländerna. I 
kursen betonas talförståelse och förmågan att tala det främmande språket, bland annat hur 
man uttrycker åsikter. Kännedomen om språkets grundstrukturer utvidgas.  
 
Bedömningen 
 
Bedömningen baseras i högre grad på behärskandet av grundstrukturer och skriftliga 
prestationer. Vid bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i 
anpassad form. 
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Strukturer : 
• bestämd artikel i tidsuttryck 
• ir-verb, presens och  imperativ 
• passé composé (med avoir/être) 

           av regelbundna och oregelbundna verb 
• räkneord (R)  
• ordningstal 
• demonstrativa pronomen ce, cette, cet, ces 
• futurum med aller (Rep) 
• adjektivets böjning (Rep)  
• adjektivets placering  
• beau, nouveau, vieux (Rep) 
• tout/e, tous/toutes 
• datum (Rep)  
• ackusativpronomen och reflexiva pronomen   
• placering av ack. och refl. pron. i presens och imperativ 
• betonade pronomen 
• oregelbundna verb 

 
 
4. Världen och vi 
 
Kursen handlar om människor, geografi, historia, sevärdheter och rekreationsmöjligheter i 
eget land och i främmande länder. Den studerande kan t.ex. berätta om sin egen hemort och 
det egna närsamhället. I kursen betonas talförståelse och muntlig kommunikation och 
grundstrukturerna befästs och utökas. Den skriftliga förmågan övas med hjälp av 
kommunikativa uppgifter.  
 
Bedömningen 
 
Vid bedömningen beaktas nu även skriftliga kommunikativa uppgifter, såsom dialoger, brev 
och vykort. Vid bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad 
form. 
 
 
Strukturer : 
- relativa pronomen (qui/que) 
- årtal, århundraden   
- placeringen av ackusativpronomen och reflexiva pronomen 
  i olika tidsformer 
- imperativ (Rep)  
- passé composé med être/rörelseverb (Rep) 
- reflexiva verb i presens, passé composé, samt imperativ 
- hjälpverb + infinitiv  
- imperfekt 
- pluskvamperfekt 
- adjektivets böjning och placering (Rep) 
- oregelbundna verb 
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5. Förr och nu 
 
I kursen behandlas livet förr och nu såväl ur individens som ur samhällets synvinkel. Teman 
är till exempel hälsa och välfärd. I kursen betonas talförståelse och muntlig kommunikation 
och strukturerna övas och förstärks. Den skriftliga förmågan övas med hjälp av 
kommunikativa uppgifter.  
 
Bedömning 
 
Språkets alla delfärdigheter beaktas i bedömningen. Vid bedömningen av kursen tillämpas 
nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
 
Strukturer : 

• tout/toute/tous/toutes 
• adjektivens o adverbens komparation 
• pertitiv artikel 
• känsloverb + best. artikel (Rep)  
• imperfekt eller perfekt 
• gérondif/presens particip 
• negationer 
• interrogativa pronomen 
• verb med stavningsförändringar 
• oregelbundna verb 

 
6. Studier och framtidsplaner 
 
Kursen handlar om skola, studier och arbetsliv samt om de ungas framtid. De studerande 
övar sig i att tala och skriva kring dessa teman, lär sig att lägga fram önskemål och planer för 
framtiden samt motivera dessa. 
 
Bedömning 
 
Bedömningen innefattar även längre skriftliga arbeten. Vid bedömningen av kursen tillämpas 
nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
 
Strukturer : 

• repetition av partitiv och mängduttryck 
• ackusativ/dativpronomen + placering 
• placeringen av pronomen vid imperativ 
• ersättningsorden  en och y + placering 
• adjektiv och adverb 
• futurum och konditionalis + villkorssatser 
• oregelbundna verb: stammarna för konditionalis och futurum 

 
 
7. Kultur 
 
Kursen kan handla till exempel om bildkonst, musik, film, teater eller idrott i respektive 
främmande kulturer, delvis baserat på elevernas egna intressen. Kursen kan innehålla ett 
eller flera större projektarbeten som även beaktas i bedömningen.  
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Bedömning 
 
Alla områden inom språkfärdigheten övas och bedöms. Vid bedömningen av kursen 
tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
Strukturer: 

• passé simple 
• konjunktiv 
• demonstrativa pronomen, självständiga 
• bestämd artikel vid subst i allmän betydelse 
• adjektiv, adjektivets plats, adverbbildning (Rep) 
• interrogativa pronomen 
• realativa pronomen (dont, lequel, quoi) 
• "varandra" 
• partitivt de, måttsuttryck (Rep) 
• repetition av oregelbundna verb + några nya 

 
8. Vår gemensamma jord 
 
Kursstoffet bygger på texter – också medietexter – som anknyter till samhällelig verksamhet i 
Finland och i franskspråkiga länder och handlar om jordens tillstånd samt framtidsfrågor. 
 
Bedömning 
 
I kursen betonas textförståelse, beskrivningar och redogörelser i tal och skrift som samtliga 
utgör grund för bedömningen. Studentexamensuppgifter tränas och bedöms. Vid 
bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
 
Strukturer : 

• determinativa pronomen 
• självständiga possessiva pronomen 
• indefinita pronomen  
• adverb på -amment, -emment 
• infinitivtecken 
• ordföljd i frågor/sägessatser 
• böjning av participe passé 
• passiv 
• repetition av oregelbundna verb + några nya 

 
 
9. Preparation inför studentexamen (kursen integreras med kurs 9 på B2 nivå) 
 
Kurs 9 formas efter elevernas behov, och ägnas i huvudsak åt studentexamensträning.  
Även textläsning och muntliga övningar ingår för att ytterligare bredda det ordförrådet. 
Grammatiken tränas med inriktning på strukturprovet i studentexamen. 
 
Bedömning 
 
Vid bedömningen av kursen tillämpas nivåskalan för språkkunskaper i anpassad form. 
 
Strukturer: 

• repetition av centralt kursinnehåll, oregelb. verb 
• en del nya strukturer kan förekomma. 
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Franska B 2 - lärokurs (tilläggskurser) 
 
9. Vetenskap och teknik 
 
Innehållet i kursen bygger på allmänt hållna texter från olika vetenskapsområden, om 
teknik och olika fomer av kommunikation. Tonvikten i kursen läggs vid textförståelse och 
skriftliga övningar. 
Alla delar av studentexamensproven övas och bedöms. 
Strukturer repeteras enligt elevernas behov. 
 
 
10. Naturen och en hållbar utveckling 
 
Kursen handlar om naturen och naturfenomen, samt om människans förhållande till naturen i 
det egna landet såväl som i franskspråkiga länder. Tonvikten i kursen läggs vid textförståelse 
och skriftliga övningar.  
Alla delar av studentexamensproven övas och bedöms. 
Strukturer repeteras enligt elevernas behov. 
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MATEMATIK 
 
Matematikens ställning i den moderna kulturen förutsätter förmåga att förstå, utnyttja och 
producera information i matematisk form. Syftet med undervisningen i matematik är att 
introducera matematikens grundidéer och strukturer samt modeller för matematiskt tänkande 
för de studerande. De skall lära sig använda matematikens språk i tal och skrift samt 
utveckla förmågan att kalkylera och lösa matematiska problem. 
Undervisningssituationerna i matematik skall arrangeras så att de inspirerar de studerande 
att ställa frågor utifrån sina iakttagelser, att komma med antaganden och dra slutsatser samt 
att motivera dessa. De skall särskilt vägledas i att gestalta de matematiska begreppens 
innebörd och i att se hur dessa begrepp ansluter sig till större helheter. 
De studerande skall sporras att utveckla kreativa lösningar på matematiska problem. I 
undervisningen undersöks sambanden mellan matematiken och vardagslivet och möjligheter 
att utveckla de studerandes personlighet utnyttjas medvetet. Det innebär bland annat att man 
styr de studerandes intresse, sporrar dem att experimentera och stimulerar dem att söka 
efter kunskap. 
I den mån resurserna medger det kan öppenheten i kursbeskrivningarna utnyttjas till att 
fördjupa det centrala innehållet och till att skapa integrativa helheter. 
 
De i läroplanen särskilt nämnda temaområdena integreras på ett naturligt sätt i samband 
med den dagliga undervisningen. 
 
 
Bedömning 
 
I matematikundervisningen skall bedömningen utveckla de studerandes förmåga att 
presentera lösningar, stödja dem i processen att bilda matematiska begrepp och analysera 
skriftlig framställning samt lära dem att bedöma sitt arbete. Vid bedömningen av kunnandet 
fästs uppmärksamheten vid räknefärdigheten, vid valet av metoder samt vid hur exakt och 
konsekvent slutsatserna är motiverade. 
 
De enskilda kurserna bedöms i relation till målen. 
 
I samråd med läraren kan kurserna avläggas via tentamenskontrakt. 
 
Byte av lärokurs 
 
Vid byte av den långa lärokursen till den korta tillämpas följande kursmotsvarigheter: MAA1 
MAB1, MAA3 MAB2, MAA6 MAB5, MAA7 MAB4 och MAA8 MAB3.  Utan tilläggsprestation 
(tentamen) överförs vitsordet direkt. 
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Den långa lärokursen i matematik (MAA) 
 
Syftet med den långa lärokursen i matematik är att ge de studerande matematiska 
färdigheter som behövs i yrkesstudier och högskolestudier. De som studerar lång matematik 
ges tillfälle att tillägna sig matematiska begrepp och metoder samt att lära sig förstå den 
matematiska kunskapens natur. Undervisningen syftar till att ge de studerande en klar 
uppfattning om matematikens betydelse i samhällsutvecklingen och av dess 
tillämpningsmöjligheter i vardagsliv, vetenskap och teknik. 
 
Mål för undervisningen 
 
Målen för undervisningen enligt den långa lärokursen i matematik är att de studerande skall 

• vänja sig vid långsiktigt arbete och därigenom lära sig att lita på sin matematiska 
förmåga, sina färdigheter och sin tankeförmåga 

• uppmuntras till experimentell och undersökande verksamhet samt till att hitta 
och   kritiskt  bedöma lösningar 

• förstå och kunna använda matematikens språk, det vill säga kunna följa en 
matematisk framställning, läsa matematisk text och samtala om matematik samt lära 
sig att sätta värde på en exakt framställning och klara motiveringar 

• lära sig att se matematisk kunskap som en logisk struktur 
• utveckla sin förmåga att bearbeta uttryck, dra slutsatser och lösa problem 
• bli kapabla att behandla information på ett för matematiken karakteristiskt sätt, vänja 

sig vid att göra antaganden, att undersöka antagandenas riktighet och motivera dem 
samt vid att bedöma motiveringarnas giltighet och resultatens generaliserbarhet 

• bli vana att ställa upp matematiska modeller i praktiska problemsituationer och att 
utnyttja olika strategier för att lösa dem 

• kunna använda ändamålsenliga matematiska metoder, tekniska hjälpmedel och olika 
informationskällor. 

 
OBLIGATORISKA KURSER 
 
1. Funktioner och ekvationer (MAA 1) 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• förkovra sig i att lösa ekvationer och utföra procenträkningar 
• fördjupa sin förståelse för begreppen proportionalitet, kvadratrot och potens 
• vänja sig vid reglerna för kvadratrots- och potensberäkningar 
• fördjupa sina insikter i funktionsbegreppet genom att undersöka potens- och 
  exponentialfunktioner 
• lära sig att lösa potensekvationer 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• potensfunktioner 
• potensekvationer 
• rotuttryck och potenser med rationell exponent 
• exponentialfunktioner 
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2. Polynomfunktioner (MAA 2)  
 
FÖRKUNSKAPER 
 
Kurs 1 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• få rutin i att använda polynomfunktioner 
• lära sig att lösa polynomekvationer av andra graden och undersöka antalet lösningar 
• lära sig att lösa polynomekvationer av högre grad som kan lösas utan att dividera 
  polynomen 
• lära sig lösa enkla polynomolikheter. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• produkten av polynom och kvadrerings- och konjugatreglerna 
• polynomfunktioner 
• polynomekvationer av andra graden och av högre grader 
• undersökning av antalet rötter till andragradsekvationer 
• faktorisering av polynom av andra graden 
• lösning av polynomolikheter 
 
 
3. Geometri (MAA 3)  
 
FÖRKUNSKAPER:  
 
Kurserna 1-2 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• träna sig i att gestalta och presentera information om rum och former både i två och tre 
  dimensioner 
• öva sig att formulera, motivera och använda geometriska satser 
• kunna lösa geometriska problem genom att utnyttja figurers och kroppars egenskaper, 
  likformighet, Pythagoras sats samt trigonometrin för rät- och snedvinkliga trianglar. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• likformighet hos figurer och kroppar 
• sinus- och cosinussatserna 
• geometrin för cirkeln, dess delar och räta linjer i anslutning till den 
• beräkning av längder, vinklar, areor samt volymer i anslutning till figurer och kroppar 
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4. Analytisk geometri (MAA 4)  
 

FÖRKUNSKAPER 
 
Kurserna 1-3 
 
MÅL 
 
 Kursens mål är att de studerande skall 
• förstå hur den analytiska geometrin binder ihop geometriska och algebraiska begrepp 
• förstå begreppet punktmängdens ekvation och lära sig undersöka punkter, räta linjer, cirklar 
  och parabler med hjälp av deras ekvationer 
• fördjupa förståelsen av begreppet absolutbelopp och lära sig att lösa ekvationer med 
  absoluta värden och motsvarande olikheter av typen |f(x)| = a eller| f(x)| = |g(x)| 
• förbättra sin förmåga att lösa ekvationssystem. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• punktmängdens ekvation 
• räta linjens, cirkelns och parabelns ekvationer 
• ekvationer och olikheter med absoluta belopp 
• lösning av ekvationssystem 
• en punkts avstånd från en linje 
 
 
5. Vektorer (MAA 5)  
 
FÖRKUNSKAPER 
 
Kurserna 1-4 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• förstå vektorbegreppet och bli insatta i grunderna för vektorkalkyl 
• lära sig undersöka figurers egenskaper med hjälp av vektorer 
• kunna undersöka punkter, avstånd och vinklar i två- och tredimensionella koordinatsystem 
  med hjälp av vektorer. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• vektorernas primära egenskaper 
• addition och subtraktion med vektorer samt produkten av en skalär och en vektor 
• skalärprodukten av vektorer i koordinatsystemet 
• räta linjer och plan i rymden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sannolikhet och statistik (MAA 6)  
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FÖRKUNSKAPER 
 
Kurserna 1-2 
 
MÅL  
  
Kursens mål är att de studerande skall 
• lära sig att åskådliggöra diskreta och kontinuerliga statistiska fördelningar samt att 
  bestämma och tolka fördelningarnas karakteristikor 
• bli insatta i kombinatorikens metoder 
• bli förtrogna med sannolikhetsbegreppet och reglerna för sannolikhetsberäkningar 
• förstå begreppet diskret sannolikhetsfördelning och kunna bestämma och tillämpa 
  fördelningens väntevärde 
• bli insatta i begreppet kontinuerlig sannolikhetsfördelning och lära sig tillämpa 
  normalfördelningen. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• diskret och kontinuerlig statistisk fördelning 
• fördelningens karakteristikor 
• klassisk och statistisk sannolikhet 
• kombinatorik 
• reglerna för beräkning av sannolikheter 
• diskret och kontinuerlig sannolikhetsfördelning 
• väntevärde för diskret fördelning 
• normalfördelning 
 
 
7. Derivatan (MAA 7)  
 
FÖRKUNSKAPER 
 
Kurserna 1-5 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• kunna bestämma nollställena för rationella funktioner och lösa enkla rationella olikheter 
• få en åskådlig uppfattning av funktionens gränsvärden, kontinuitet och derivata 
• kunna bestämma derivatan för enkla funktioner 
• kunna undersöka polynomfunktioners förlopp med hjälp av derivatan och bestämma deras 
  gränsvärden 
• kunna bestämma det största och minsta värdet för en rationell funktion i samband med 
  tillämpade problem. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• rationella ekvationer och olikheter 
• gränsvärden, kontinuitet och derivata 
• derivering av polynomfunktioner och av produkter och kvoter av funktioner 
• undersökning av polynomfunktioners förlopp och bestämning av funktionens gränsvärden 
 
 
 
8. Rot- och logaritmfunktioner (MAA 8)  
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FÖRKUNSKAPER 
 
Kurserna 1-5, 7 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• känna till egenskaperna hos rot-, exponential- och logaritmfunktioner och kunna lösa 
  ekvationer i anslutning till dem 
• kunna undersöka rot-, exponential- och logaritmfunktioner med hjälp av derivatan 
• lära sig derivera sammansatta funktioner 
• kunna undersöka inversa funktioner till strängt monotona funktioner. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• rotfunktioner och rotekvationer 
• exponentialfunktioner och exponentialekvationer 
• logaritmfunktioner och logaritmekvationer 
• derivatan av sammansatta funktioner 
• inversa funktioner 
• derivatan av rot-, exponential- och logaritmfunktioner 
 
 
9. Trigonometriska funktioner och talföljder (MAA 9)  
 
FÖRKUNSKAPER 
 
Kurserna 1-5, 7-8 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• lära sig att undersöka trigonometriska funktioner med hjälp av symmetrier i enhetscirkeln 
• lära sig att lösa trigonometriska funktioner av typen sin f(x) = a eller sin f(x) = sin g(x) 
• behärska de trigonometriska sambanden sin2x + cos2x = 1 och tan x = sin x / cos x 
• kunna undersöka trigonometriska funktioner med hjälp av derivatan 
• förstå begreppet talföljd 
• lära sig att definiera talföljder med hjälp av rekursionsformler 
• kunna lösa praktiska problem med hjälp av aritmetiska och geometriska talföljder och deras 
  summor. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• riktade vinklar och radianer 
• trigonometriska funktioner och deras symmetriska och periodiska egenskaper 
• trigonometriska ekvationer 
• derivatorna av trigonometriska funktioner 
• talföljder 
• rekursiva talföljder 
• aritmetiska talföljder och summor 
• geometriska talföljder och summor 
 
 
10. Integralkalkyl (MAA 10)  
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FÖRKUNSKAPER 
 
Kurserna 1-5, 7-9 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• förstå begreppet primitiv funktion och lära sig att bestämma primitiva funktioner till 
  elementära funktioner 
• förstå begreppet integral och dess samband med arean 
• lära sig att bestämma areor och volymer med hjälp av integraler 
• göra sig förtrogna med tillämpningar av integralkalkyl. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• primitiva funktioner 
• primitiva funktioner till elementära funktioner 
• integral 
• beräkning av areor och volymer 
 
 
 
 
FÖRDJUPADE KURSER 
 
11. Talteori och logik (MAA 11)  
 
FÖRKUNSKAPER 
 
Kurserna 1-5 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• lära sig att formalisera påståendesatser och undersöka deras sanningsvärden med hjälp av 
  sanningstabeller 
• förstå begreppet öppen sats och lära sig att använda kvantorer 
• lära sig bevisföringsprinciper och öva sig i bevisföring 
• lära sig talteorins grundbegrepp och göra sig förtrogna med primtalens egenskaper 126  
• lära sig att undersöka hela tals delbarhet med hjälp av delbarhetsekvationer och kongruens 
  mellan hela tal 
• kunna bestämma den största gemensamma faktorn hos hela tal med Euklides algoritm 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• formalisering av satser 
• sanningsvärden hos satser 
• öppna satser 
• kvantorer 
• direkta bevis, kontrapositionsbevis och indirekta bevis 
• hela tals delbarhet och delbarhetsekvationer 
• Euklides algoritm 
• primtal 
• aritmetikens grundsats 
• kongruens hos hela tal 
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12. Numeriska och algebraiska metoder (MAA 12)  
 
FÖRKUNSKAPER 
 
Kurserna 1-5, 7-10 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• lära sig förstå begreppen absolut fel och relativt fel och med hjälp av dem förstå reglerna 
för 
  exakthet hos närmevärden vid grundläggande räknesätt 
• förstå begreppet iteration och lära sig att lösa ekvationer numeriskt 
• lära sig att undersöka delbarheten hos polynom och att bestämma faktorerna till ett 
  polynom 
• lära sig ett algoritmiskt tänkesätt 
• bli vana vid att använda moderna matematiska redskap 
• lära sig att bestämma förändringshastigheter och areor numeriskt 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• absoluta och relativa fel 
• Newtons metod och iterering 
• delbarhetsalgoritmer för polynom 
• delbarhetsekvationer för polynom 
• förändringshastigheter och ytor 
 
 
13. Fortsättningskurs i differential- och integralkalkyl (MAA 13)  
 
FÖRKUNSKAPER 
 
1-5, 7-10 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• fördjupa sin kännedom om de teoretiska grunderna för differential- och integralkalkyl 
• komplettera sina färdigheter i integralkalkyl och kunna tillämpa dem bland annat för at 
  undersöka kontinuerliga sannolikhetsfördelningar 
• kunna undersöka gränsvärden för talföljder, serier och deras summor 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• funktioners kontinuitet och deriverbarhet 
• allmänna egenskaper hos kontinuerliga och deriverbara funktioner 
• gränsvärden för funktioner och talföljder när variabelns värde går mot oändligheten 
• generaliserade integraler 
 
 
 
 
14. Repetitionskurs (MAA 14)  
 
MÅL 
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Kursens mål är att de studerande skall 
• repetera centrala delar av den långa lärokursen i matematik 
• förbereda sig för studentexamen 
 
 
15. Grundkurs (MAA 15)  
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• väl förberedda för gymnasiets matematik- och fysikstudier 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• förenkling av uttryck 
• ekvationslösning 
• grunderna i vektorkalkyl 
• samband mellan storheter 
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Den korta lärokursen i matematik (MAB) 
 
Syftet med den korta lärokursen i matematik är att ge de studerande förmåga att skaffa, 
behandla och förstå matematisk information samt att utnyttja matematiken i olika 
livssituationer och i fortsatta studier. 
 
Mål för undervisningen 
 
Målen för undervisningen i den korta lärokursen i matematik är att de studerande skall 

• kunna utnyttja matematiken som hjälpmedel i det dagliga livet och i samhällelig 
verksamhet 

• få positiva inlärningserfarenheter när de sysslar med matematik och lära sig 
att lita på sin kapacitet, sina färdigheter och sin förmåga att tänka, uppmuntras 
att lära sig nytt genom experiment, undersökningar och upptäckter 

• skaffa sig sådana kunskaper och färdigheter som behövs för fortsatta studier 
• anamma matematiken som ett redskap med vars hjälp man kan beskriva, förklara 

och bygga upp modeller av fenomen samt dra slutsatser 
• få en uppfattning om den matematiska kunskapens natur och dess logiska struktur 
• tränas i att ta emot och analysera den information som massmedierna ger i 

matematisk form och förmå bedöma uppgifternas tillförlitlighet 
• bli införstådd med matematikens betydelse för den kulturella utvecklingen 
• lära sig att använda figurer, scheman och modeller som tankeredskap. 

 
 
OBLIGATORISKA KURSER 
 
1. Uttryck och ekvationer (MAB 1) 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• bli vana att använda matematik när det gäller att lösa vardagliga problem och lära sig att lita 
  på sin matematiska förmåga 
• förstå begreppen linjärt samband, proportionalitet och polynomfunktioner av andra graden 
• befästa sin förmåga att lösa ekvationer och lära sig att lösa ekvationer av andra graden. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• linjära samband och proportionalitet mellan storheter 
• uppställning av ekvationer 
• grafisk och algebraisk lösning av ekvationer utifrån problem 128 • tolkning och prövning av 
  lösningar 
• polynomfunktioner av andra graden samt andragradsekvationer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Geometri (MAB 2)  
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FÖRKUNSKAPER 
 
Kurs 1 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• träna sig i att göra iakttagelser och dra slutsatser om geometriska egenskaper hos figurer 
  och kroppar 
• bli skickligare i att rita plana figurer och tredimensionella kroppar 
• kunna lösa praktiska problem med hjälp av geometri. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• figurers likformighet 
• en rätvinklig triangels trigonometri 
• Pythagoras sats 
• area och volym hos figurer och kroppar 
• bruk av geometriska metoder i koordinatsystemet 
 
 
3. Matematiska modeller I (MAB 3)  
 
FÖRKUNSKAPER 
 
Kurs 1 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• se regelbundenheter hos och samband mellan fenomen i den reella världen och kunna 
  beskriva dessa med matematiska modeller 
• vänja sig vid att bedöma olika modellers lämplighet och användbarhet. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• tillämpning av linjära och exponentiella modeller 
• potensekvationer 
• lösning av exponentialekvationer med hjälp av logaritmer 
 
 
4. Matematisk analys (MAB 4)  
 
FÖRKUNSKAPER 
 
Kurserna 1-2 
 
MÅL 
 
 Kursens mål är att de studerande skall 
• kunna undersöka förändringshastighet hos funktioner med hjälp av grafiska och numeriska 
  metoder 
• förstå begreppet derivata som ett mått på förändringshastigheten 
• kunna undersöka polynomfunktioners förlopp med hjälp av derivatan 
• lära sig fastställa det största och minsta värdet för en polynomfunktion i 
  tillämpningsuppgifter. 
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CENTRALT INNEHÅLL 
 
• derivatan för en polynomfunktion 
• analys av polynomfunktioners tecken och förlopp 
• det största och minsta värdet för en polynomfunktion 
• grafiska och numeriska metoder 
 
 
5. Statistik och sannolikhet (MAB 5)   
 
MÅL 
 
 Kursens mål är att de studerande skall 
• bli vana att handskas med och tolka statistiskt material 
• bekanta sig med hur fickräknare och datorer används i statistiska uppgifter 
• bli insatta i sannolikhetslärans grunder. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• karakteristikor för kontinuerliga och diskreta statistiska fördelningar 
• normalfördelningen och normeringen av den 
• kombinatorik 
• sannolikhetsbegreppet 
• formler för sannolikhet och användning av modeller som åskådliggör dem 
 
 
6. Matematiska modeller II (MAB 6)  
 
FÖRKUNSKAPER 
 
Kurserna 1, 3 
 
MÅL 
 
 Kursens mål är att de studerande skall 
• få en säkrare och allsidigare förmåga att lösa ekvationer 
• kunna lösa linjära optimeringsproblem i praktiska situationer 
• förstå begreppet talföljd 
• kunna lösa praktiska problem med hjälp av aritmetiska och geometriska talföljder   
och summor. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• linjära ekvationer med två variabler 
• linjära ekvationssystem 
• grafisk lösning av olikheter med två variabler 
• linjär optimering 
• talföljder 
• aritmetiska och geometriska talföljder och summor 
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FÖRDJUPADE KURSER 
 
7. Ekonomisk matematik (MAB 7)  
 
FÖRKUNSKAPER 
 
Kurserna 1, 3, 6 
 
MÅL 
 
 Kursens mål är att de studerande skall 
• lära sig att förstå begrepp som används i det ekonomiska livet 
• tillägna sig matematiska färdigheter för att kunna planera sin egen ekonomi 
• få matematiska grunder för studier i företagsekonomi 
• kunna tillämpa statistiska metoder. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• index-, kostnads-, transaktions-, kredit- och skattekalkyler och andra liknande beräkningar 
• matematiska modeller i ekonomiska sammanhang med hjälp av talföljder och summor 
 
 
8. Matematiska modeller III (MAB 8)  
 
FÖRKUNSKAPER 
 
Kurserna 1, 3, 6 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• fördjupa sina insikter i den matematik som behövs i ett alltmer tekniskt samhälle 
• få hjälpmedel för att bearbeta periodiska fenomen matematiskt. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• trigonometriska funktioner med hjälp av enhetscirkeln 
• radianbegreppet 
• trigonometriska ekvationer av typen f(x) = a 
• grafiskt framställda funktioner av formen f(x) = A sin (bx) som modell för periodiska 
  fenomen 
• vektorbegreppet och principerna för grundläggande beräkningar med vektorer 
• framställning i komponentform och skalär produkt av vektorer i koordinatsystemet 
• undersökning av punkter och vinklar i två- och tredimensionella koordinatsystem med hjälp 
  av vektorer        
 
 
9. Repetitionskurs (MAB 9)  
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• repetera centrala delar av den korta lärokursen i matematik  
• förbereda sig för studentexamen 
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MILJÖ- OCH NATURVETENSKAPER 
 
Biologi 
 
Biologi är en naturvetenskap som utforskar den levande naturens uppbyggnad, funktioner  
och växelvekan allt från molekyl- och cellnivå till biosfären.  För biologin som vetenskap är 
det karaktäristiskt att man når fram till ny kunskap genom observation och experiment.  
Biovetenskaperna är kunskapsområden som utvecklats snabbt och som kan tillämpas på 
många områden i samhället.  Biologin förser oss med nya fakta om den levande naturens 
mångfald och om hur man kan främja en hållbar utveckling. 
Syftet med undervisningen i biologi är att den studerande skall förstå hur den organiska 
världen är uppbyggd, hur den fungerar, hur den har utvecklats och kan se människan som 
en del av den.  Det är viktigt att inse hur människan genom sin verksamhet påverkar miljön.  
Gymnasiets biologi skall även skapa en grund för att förstå de möjligheter som 
biovetenskaperna ger då det gäller att förbättra människosläktets, övriga organismers och 
ekosystemens välbefinnande.  Undervisningen skall utveckla ett naturvetenskapligt tänkesätt 
hos de studerande, väcka deras intresse för biovetenskaper och hos dem främja ett sådant 
handlingsmönster som bevarar naturens mångfald och utvecklar ansvar för miljön. 
 
Mål för undervisningen 
 
Biologiundervisningens mål är att de studerande skall 
• behärska de centrala begreppen inom biologin 
• kunna identifiera kännetecken på liv och strukturera livets fenomen och de olika 
      systemen från molekylnivå till biosfären 
• lära sig att sätta värde på mångfalden av organismer och förstå hur dessa anpassat sig 
      i olika miljöer 
• förstå arvsmassans och evolutionens betydelse för organismernas utveckling 
• bli förtrogna med olika metoder för att få fram biologisk kunskap och bedriva  
      biologisk forskning samt kritiskt kunna bedöma biologisk information från olika  
      källor 
• kunna planera och genomföra ett enkelt biologiskt experiment och tolka dess resultat 
• känna till biovetenskapernas, t.ex. bioteknikens och läkarvetenskapens tillämpningar 
• känna till grunddragen i människans anatomi 
• förstå arvs- och miljöfaktorenas betydelse för hälsan både ur individens och ur  
      mänsklighetens synvinkel 
• bli medvetna om nödvändigheten av en hållbar utveckling och inse att de har ett eget 
      ansvar för ekosystemens framtid 
 
Bedömning 
 
I biologin bedöms de studerandes förmåga att behärska och använda centrala begrepp inom 
biologin samt att tillämpa biologisk kunskap.  Vid bedömningen skall läraren fästa 
uppmärksamhet vid de studerandes förmåga att förstå naturvetenskapliga lagbundenheter, 
orsak och verkan, insikten om växelverkans betydelse samt helhetsuppfattningen.  Vid 
bedömningen av färdigheterna betonas de studerandes naturvetenskapliga skicklighet, 
deras förmåga att arbeta i grupp och deras förmåga att utnyttja olika källor och kritiskt 
bedöma fakta.  Man kan också ta hänsyn till visat intresse för biologins olika delområden. 
Vid bedömningen av de olika kurserna beaktas resultaten i skriftliga prov och andra skriftliga 
förhör, arbetsuppgifter som utförs enskilt och i grupp, redovisning av olika projekt och 
undersökningar samt aktivitet och intresse.   
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Ordning 
 
Kurs 1 bör avläggas före kurs 3, och kurs 2 före kurs 5, i övrigt kan kurserna avläggas i 
vilken ordningsföljd som helst. 
 
 
Obligatoriska kurser 
 
1.  Organismernas värld (BI 1) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• känna till karakteristika och grundförutsättningar för liv samt veta hur man  

undersöker livsfunktionerna 
• förstå vad diversitet innebär inom biosystem på olika nivåer 
• förstå evolutionens kontinuitet, mekanismer och betydelse 
• känna till vad variation, anpassning och relationerna mellan arterna betyder för livets 

utveckling 
• kunna gestalta strukturen hos biosfären i dag och tyda dess utveckling 
• känna till de centrala principerna för ekosystemets funktion  
 
CENTRALT  INNEHÅLL 
 
Biologin som vetenskap 
-livets egenskaper och grundförutsättningar 
-biologiska vetenskaper och forskningsmetoder 
 
Hur biodiversiteten kommer till synes 
-ekosystemens och arternas mångfald 
-djurens beteende som uttryck för mångfalden 
-den genetiska mångfalden 
 
Evolutionen - livets utveckling 
-livets ursprung 
-förökningsstrategier och evolutionskrafter 
-arternas uppkomst och undergång 
-biosfären i dag 
 
Hur naturen fungerar 
-växelverkan mellan levande och icke levande natur 
-ekosystemets struktur och funktion 
-egenskaper i populationer  
-förhållanden mellan arter 
-organismernas anpassning till omgivningen och deras utbredning 
 
Ett övergripande tema för kursen är hållbar utveckling. 
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2.  Cellen och ärftligheten (BI 2) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• förstå cellens betydelse som livets grundenhet, känna igen olika celler och deras  
strukturer 

• förstå hur cellstrukturerna har utvecklats och deras betydelse samt  
evolutionsprocessen som en helhet 

• kunna redogöra för cellernas kemiska byggnad och funktion samt koppla dessa till 
hur individen fungerar 

• behärska processerna i cellens energihushållning och inse dessa processers 
betydelse 

• känna till den genetiska informationsstrukturen och informationsöverföringen från  
cell till cell och generation till generation 

• veta hur generna styr cellens funktioner 
• kunna grundprinciperna för ärftlighetens lagbundenheter 
• veta hur man undersöker celler och behärska experimentella arbetssätt 

 
 
CENTRALT  INNEHÅLL 
 
Cellen som grundenhet för livet 
-hur celler undersöks 
-olika slags celler 
-cellens byggnad och funktion 
 
Cellens energihushållning 
-bindning av energi 
-frigörelse av energi 
 
Hur cellfunktionerna styrs 
-DNA-strukturen och DNA:s funktion 
-proteinsyntesen 
 
Cellförökningen 
-mitosen och dess betydelse 
-cellens delning, tillväxt och differentiering 
 
Ärftlighetens grunder 
-gener och alleler 
-könscellerna och deras uppkomst genom meios 
-ärftlighetsmekanismerna 
 
Populationsgenetiken och den syntetiska evolutionsteorin 
 
 
Fördjupade kurser 
 
3.  Miljöekologi (BI 3) 
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MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• kunna ekologins grunder och förstå hur den mänskliga verksamheten inverkar på den 
levande naturen 

• förstå biodiversitetens betydelse för mänsklighetens framtid 
• gestalta orsaker till miljöproblemen och se deras följder i ekosystemen 
• stifta bekantskap med de finländska ekosystemen och deras särdrag samt vara 

insatta även i de ekosystem som människan bearbetat 
• känna till och kunna bedöma metoder med vilka man kan analysera miljöns tillstånd 

och lösa de problem som uppkommit 
• kunna planera och genomföra en liten undersökning om miljöns tillstånd och 

presentera resultaten av den 
• utveckla sin förmåga att avläsa miljön, inse sitt ansvar för miljöns tillstånd och kunna 

            handla enligt principerna för en hållbar utveckling 
 
CENTRALT  INNEHÅLL 
 
Ekologisk forskning 
-fördjupning av de ekologiska grundbegreppen 
-den ekologiska forskningens syfte 
-indikatorer över miljöns tillstånd 
-planering och genomföring av en egen undersökning 
 
 
Biodiversiteten och dess betydelse 
-biodiversiteten som en naturresurs 
 utrotningshotade organismarter och livsmiljöer och skyddet av dem 
-biodiversitetens minskning 
 
 
De ekologiska miljöproblemen, orsaker och tänkbara lösningar 
-problem i anslutning till ämnenas kretslopp 
-lokala miljöproblem 
 
Den finländska naturens ömtålighet 
-skogarna i norr 
-myrarna 
-sjöarna och vattendragen 
-Östersjön 
 
En hållbar framtid 
-ekologiskt hållbar utveckling och individens val 
-den byggda miljön och stadsekologi 
-ekologiskt hållbar produktion 
-miljöteknikens möjligheter 
 
Temaområden som ingår är hållbar utveckling, hälsa och trygghet samt teknologi och 
samhälle.  I kursen kan lokala studiebesök och praktiska fältarbeten ingå. 
Förhandskunskaper är kurs 1 i biologi eller motsvarande. 
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4.  Människans biologi (BI 4) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• kunna redogöra för huvuddragen i människocellens differentieringsprocess samt för  
           vävnadernas och  organens byggnad och för hur de fungerar 

• förstå regleringsmekanismerna i den kemiska jämvikten och hur de påverkas av yttre 
           och inre faktorer 

• inse betydelsen av nervsystemets verksamhet och hormonsignaler som reglerare av  
            individens funktioner 

• förstå de fysiologiska förändringar som sammanhänger med förökningen och  
            människans livscykel samt det sociala umgängets betydelse för människans hälsa 

• kunna förklara organismens förmåga att anpassa sig till förändringar och försvara sig 
mot yttre hot och känna till hur de viktigaste sjukdomarna uppstår 

• förstå människans utveckling som art och inse hur arvsmassan och miljön 
            tillsammans bidrar till hälsan 

• kunna  åskådliggöra vad de lärt sig med exempel ur vardagslivet, beknta sig med 
            nyheter på området och bedöma dem kritiskt 
 
 
CENTRALT  INNEHÅLL 
 
Särdragen hos människans celler och vävnader 
-cellernas uppkomst, tillväxt och differentiering i vävnader samt stamcellernas 
 betydelse 
-hur cellerna åldras och dör 
-cancer 
 
Organismens byggnad, funktion och betydelse 
-matsmältningen och födan 
-andningsorganen och regleringen av andningen 
-blodet och blodomloppet 
-sekretionsorganen och den kemiska jämvikten 
-det muskuloskeletala systemet 
 
Regleringen av livsfunktionerna 
-de inresekretoriska körtlarna och hormonerna 
-nervsystemet och sinnena 
-värmeregleringen 
 
Människans förökning 
-könsutvecklingen och sexualiteten 
-befruktning, graviditet och förlossning 
 
Människans livscykel och sociala natur 
 
Genotypens betydelse 
-människans evolution och människan som art 
 
Organismens anpassningsförmåga och försvarsmekanismer 
-organismens försvarssystem 
-människan och mikroberna 
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-giftiga ämnen och mutagener 
 
Ett temaområde för kursen är hälsa och trygghet.  I kursen kan studiebesök och dissektioner 
ingå. 
 
 
 
5.  Bioteknologi (BI 5) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• få djupare insikter i cellens finstruktur och i hur de olika celldelarna fungerar 
• förstå hur de molekyler som är viktiga för liv är uppbyggda och hur de inverkar på 

cellfunktionerna 
• behärska strukturen hos de viktigaste mikrobgrupperna, som hos bakterier och virus, 

samt principerna för deras funktion och förökning 
• känna till hur en gen fungerar och hur dess funktion regleras 
• känna till metoder för att söka upp och identifiera gener, samt kunna redogöra i 

huvuddrag för tekniken inom genöverföring och behärska de viktigaste begreppen  
inom gen- och bioteknik 

• vara införstådda med de tillämpningsmöjligheter som biotekniken erbjuder i olika  
biovetenskaper och i industrin 

• kunna bedöma de möjligheter, risker och etiska problem som den biotekniska 
utvecklingen för med sig och utifrån dem kunna träffa motiverade val i vardagslivet 

 
 
CENTRALT  INNEHÅLL 
 
Cellens finstruktur och kommunikation mellan cellerna 
 
Cellerna som proteintillverkare 
-strukturen hos DNA, gener och genom 
-enzymerna som redskap för cellen och biotekniken 
 
Genfunktionerna 
-hur en gen fungerar och hur dess funktion regleras 
-mutationer 
 
Genteknologin och dess möjligheter 
-gentekniska metoder och  kartläggning av gener 
-genforskning inom medicinska vetenskaper 
-genforskning som ett sätt att identifiera individer 
 
Mikroberna och deras betydelse 
-bakteriernas och virusens struktur, funktion och förökning 
-bakterieodling och bakteriebehandling 
-mikroberna i naturen och i människans tjänst 
 
Biotekniken i industrin 
 
Växt- och djurförädling 
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Etik och lagstiftning inom gentekniken 
 
Temaområden för kursen är hälsa och trygghet samt teknologi och samhälle.  En lokal 
anknytning till kursen är regionala genetiska sjukdomar.   
Förhandskunskaper är kurs 2 i biologi eller motsvarande. 
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Geografi 
 
I geografi undersöks hur den livlösa och levande naturen samt de system som människan 
har skapat utifrån den är uppbyggda och hur de fungerar.  Undervisningen i geografi skall 
vägleda de studerande  så att  de blir medvetna om växelverkan mellan naturen och den 
mänskliga verksamheten och så att de ser världen som en föränderlig och kulturellt flerformig 
livsmiljö.  I studierna i geografi integreras naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 
element.  Syftet med undervisningen är att de studerande skall bli kapabla att gestalta 
regionala miljöfrågor och kunna sträva efter lösningar  i enlighet med principerna för en 
bärkraftig utveckling. 
 
Undervisningen  i geografi i gymnasiet skall hjälpa de studerande att förstå globala, 
regionala och lokala företeelser och problem och ge dem en inblick i hur problemen 
kan lösas.  De studerande skall lära sig hur man med geografisk kunskap bättre kan 
se de faktorer som bidrar till att världen förändras.  De skall lära sig att formulera  
åsikter, att ta ställning till de förändringar som pågår både nära inpå och i hela 
världen samt att medverka aktivt till att främja välståndet för naturen och människan. 
 
 
Mål för undervisningen 
 
Målen för undervisningen i geografi är att de studerande skall 
• kunna skaffa sig, tolka och kritiskt bedöma geografisk kunskap med hjälp av kartor,  

statistik och skriftliga, digitala och andra mediala källor och allsidigt utnyttja  
datatekniken för förmedling av geografiska uppgifter 

• förstå vad regioner, lägen och orter innebär i geografisk kontext 
• kunna beskriva regionala fenomen, strukturer och växelverkan i naturen ochi den 

mänskliga verksamheten och kritiskt kunna ta ställning till det som sker i världen 
• förmå gestalta, analysera och bedöma tillståndet i den naturliga och byggda miljön 

och de förändringar som pågår i den, samt se hur det står till med den mänskliga 
välfärden lokalt och globalt 

• förstå begreppet regional utveckling och kunna diskutera olika möjligheter att lösa 
ekonomiska och sociala jämlikhetsproblem 

• känna till och förstå olika slags kulturer och lära sig att tolerera och respektera 
olikhet 

• känna till planeringsförfaranden på olika nivåer och veta hur man kan inverka på 
utformningen av den egna miljön 

• kunna ta ställning till olika frågor som berör omvärlden och handla som aktiva 
världsmedborgare till förmån för en bärkraftig utveckling 

 
Bedömning 
 
I geografin bedöms hur förmågan att tänka geografiskt ha utvecklats visavi kunskaper och 
färdigheter. Bedömningen skall inriktas på behärskningen av grundbegreppen, på 
skickligheten i att motivera geografiska påståenden och ställningstaganden samt på 
förmågan att se regionala samband.  Vid bedömningen beaktas dessutom förmågan att tolka 
och bedöma geografiskt kunskapsstoff och att tillämpa geografisk kunskap i olika situationer. 
Färdigheter som skall bedömas är förmågan att analysera, behandla  och lägga fram 
geografiska uppgifter samt förmågan att samarbeta. 
Vid bedömningen beaktas också resultaten i skriftliga prov och övriga skriftliga förhör, 
arbetsuppgifter som utförs enskilt och i grupp  samt aktivitet och intresse.  Speciellt i kurs 4, 
regionstudier, beaktas resultatet av den egna undersökningen vid bedömningen. 
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Obligatoriska kurser 
 
1.  Den blå planeten (GE 1) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• kunna använda geografiska grundbegrepp 
• förstå de fenomen som beror på jordklotets planetarism 
• kunna beskriva atmosfärens, hydrosfärens och litosfärens struktur och funktioner 
• förstå hur och varför naturlandskap förändras och kunna utläsa landskapens struktur, 

uppkomst och utveckling ur kartor och bilder 
• förstå indelningen av den livlösa och levande naturen på jordklotet i zoner 
• kunna tillämpa den geografiska kunskap de fått både lokalt och globalt 
 
 
CENTRALT  INNEHÅLL 
 
Det geografiska tänkesättet 
-begreppet geografi 
-geografin som naturvetenskap 
-geografiskt kunskapsstoff, geografiska forskningsmetoder och undersökningsförlopp 
-förändringar i världsbilden och kartbildens utveckling 
 
Jordens planetariska karaktär 
-solsystemets uppkomst och grundläggande struktur 
-solen och dess inverkan på jordklotet 
-jordens planetariska rörelser och de fenomen som beror på dem 
 
Atmosfären i rörelse 
-atmosfärens struktur och betydelse 
-vindarna och deras uppkomst, planetariska och regionala vindar samt lokala  
 vindfenomen 
 
Hydrosfären i rörelse 
-vattnets kretslopp i naturen 
-regnens uppkomst och spridning 
-havsvattnets rörelser och rörelsernas betydelse 
 
Vädret och klimatet 
-väder och väderprognostisering 
-värme- och klimatzoner 
-väderförändringar 
 
Jordklotets föränderliga ytformationer 
-jordens struktur 
-endogena och exogena processer som bearbetar jordens yta 
 
Jordklotets växtzoner 
-växtzonernas läge och avbildningar av dem 
-förutsättningarna för mänsklig verksamhet och verksamhetens inverkan i olika 
 växtzoner 
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Tolkning av naturlandskap med hjälp av kartor och bilder 
 
I kursen betonas lokala allmängeografiska fenomen.  I kursen ingår kartanalyser. 
 
 
2.  En gemensam värld (GE 2) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• kunna använda kulturgeografiska begrepp och tolka fenomen och strukturer som  har 
att göra med mänsklig verksamhet med hjälp av kulturgeografiska teorier och 
modeller 

• känna till olika kulturer och kunna analysera faktorer som bidragit till deras uppkomst 
• kunna analysera den demografiska utvecklingen och kolonisationen i olika regioner 

samt orsakerna till och följderna av urbaniseringen 
• kunna bedöma verkningarna av de möjligheter som naturresurserna och miljön 

erbjuder på olika områden av mänsklig verksamhet och inse betydelsen av en 
ekologiskt och ekonomiskt bärkraftig utveckling 

• känna till målen för regional planering och olika möjligheter att påverka den 
• känna till de olika uttrycksformerna för  olika samhälleliga utvecklingsstadier 
• kunna bedöma det mänskliga välståndet, miljöns tillstånd och hur kulturellt och  

socialt hållbar utvecklingen är nu och i framtiden i jordklotets olika regioner 
 
 
CENTRALT  INNEHÅLL 
 
Kulturgeografins väsen och uppgifter 
-betraktelsesätt och infallsvinklar 
-geografisk uppfattning och mentala kartor 
-platsupplevelser och regional identitet 
 
Befolkningen och bosättningen 
-befolkningens utveckling och tillväxt 
-bosättningens regionala fördelning, flyttningsrörelser och urbanisering 
-kulturerna och kulturernas förändring samt minoritetskulturer 
 
Naturtillgångar 
-klassificering och tillgång på resurser 
 
Primärproduktionen och miljön 
-livsmedelsproduktion och tillgång på livsmedel samt hållbart jordbruk och 
 fiske 
-jordbruksformer 
-skogarna som en naturresurs och hållbar skogshushållning 
 
Industrin och energin 
-råvaror och naturtillgångar 
-industrins lokalisering 
-principerna för en bärkraftig industri och energihushållning 
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Rörelser och växelverkan 
-trafiksystem 
-turismen och dess betydelse på olika områden 
-världshandeln 
-regionala spridningsfenomen - geografisk diffusion 
 
Den mänskliga verksamhetens regionala struktur 
-centrum och periferier 
-markanvändningen på landsbygden och i städerna 
-centralorter och influensområden 
-tolkning av kulturlandskap med hjälp av kartor och bilder 
 
Dirigering av utvecklingen och hållbar utveckling 
-regionplanering och principerna för delaktighet i planeringen 
-utvecklingsskillnader på olika plan 
-internationellt samarbete 
-globaliseringen 
 
I kursen ingår kartanalyser samt tolkning av diagram.  Temaområden som betonas är 
kulturell identitet och kulturkännedom samt hållbar utveckling. 
 
 
Fördjupade kurser 
 
3.  Riskernas värld (GE 3) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall  

• känna till de risker som ansluter sig till naturfenomen, till människans verksamhet 
samt till växelverkan mellan natur och människa på jorden och kunna bedöma deras 
betydelse ur människans och miljöns synvinkel 

• veta hurudana risker som förekommer i olika områden på jorden och kunna jämföra 
och bedöma riskfylldheten både globalt och lokalt 

• kunna bedöma sambandet mellan graden av utveckling i olika områden och de risker 
som förekommer där 

• kunna följa med och kritiskt bedöma aktuella nyheter i olika medier angående risker 
och kunna tillämpa det de lärt sig när det gäller att analysera och bedöma sådana 
risker 

• känna till på vilket sätt man kan lösa och undvika risktillstånd eller lindra deras 
skadeverkningar 

• inse att människan med sin verksamhet påverkar vår planets livsduglighet, vårt 
välstånd och vår trygghet 

• veta vilka möjligheter det finns att förutsäga och gardera sig mot hot, reglera  
              konflikter och verka enligt principerna för hållbar utveckling 
 
 
CENTRALT  INNEHÅLL 
 
Riskernas geografi, klassificering av risker och riskernas betydelse 
 
Risker och riskfyllda områden i anslutning till naturföreteelser 
-risker relaterade till rymden, endogena risker, stormar, översvämningar, torka 
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 och risker som härstammar från organismer 
-att gardera sig mot risker i naturen 
 
Miljörisker och riskfyllda områden som beror på förhållandet mellan människan 
och naturen 
-risker på grund av exploateringen av naturen: energifrågor och naturresurser, 
 tillgången på rent vatten, erosion och uppkomsten av öknar, klimatförändringar, 
 föroreningar och utarmningen av biodiversiteten 
-möjligheter att förhindra och minska miljöriskerna med metoder för hållbar 
 utveckling 
 
Mänsklighetens risker och riskfyllda områden 
-befolkningstillväxt och hunger, urbanisering, riskerna med globalisering, 
 samhälleliga och politiska spänningar, krig, flyktingströmmar och social ojämlikhet 
-möjligheter att reglera konflikter 
 
Tekniska risker 
 
Temaområden som ingår i kursen är hälsa och trygghet, hållbar utveckling samt 
informations- och mediakunskap. 
 
Deltagande i kursen förutsätter förhandskunskaper från kurs 1 och 2 i geografi. 
 
 
4.  Regionstudier (GE 4) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• kunna grunderna i kartografi 
• känna till principerna för geografiska informationssystem (GIS) och olika     

möjligheter att tillämpa dem 
• kunna samla in uppgifter om ett område med hjälp av fältobservationer, enkäter och 

intervjuer och genom att undersöka kartverk, kartor, statistik och andra källor 
• kunna utnyttja datanät i insamlingen av materialet, vid bearbetningen av det i 

samverkan med andra och vid publiceringen av resultatet 
• kunna visualisera uppgifter från området i form av kartor, diagram och fotografier 
• kunna analysera och tolka materialet och utifrån det utarbeta en beskrivning av 

området i fråga 
• känna till grunderna för vetnskapligt skrivande, som vikten av att kritiskt utnyttja källor 

och utarbeta hänvisningar, och vara medvetna om upphovsrättsliga frågor 
 
 
 
 
CENTRALT  INNEHÅLL 
 
Kartografins grunder och geografiska källor 
-fältobservationer, enkäter och intervjuer 
-kartor, kartskalor, kartprojektioner och karttyper, flygfoton och satellitbilder 
-numeriska källor och visualisering av dem i form av kartor och diagram 
-tryckt källitteratur och källor i digital form som datanät och CD-ROM-databaser 
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Geografiska informationssystem 
-grunderna för geografisk information och informationssystemens tillämpningar 
-exempel på behandling av geografiskt källmaterial, tolkning och visualisering av 
 områden på olika nivåer med hjälp av GIS-program 
 
En egen undersökning av ett område 
-val av ett område för undersökningen 
-insamling av material med hjälp av kartor, statistik, digitalt GIS-material eller 
 annat källmaterial, behandling och tolkning av materialet samt en mindre 
 områdesrapport 
-ämnesområden: det undersökta områdets läge som en del av större områden, 
 områdets storlek, dess naturförhållanden, befolkning och bosättning, 
 naturtillgångar och markanvändning, näringar, trafik och tjänster, indelning av 
 området i delområden samt områdets problem och utvecklingsmöjligheter 
 
I kursen ingår temaområdet informations- och mediakunskap.  Deltagande i kursen 
förutsätter förhandskunskaper från kurs 1 och 2  i geografi. 
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Fysik 
 
Fysiken är en empirisk naturvetenskap, inom vilken man försöker förstå och förklara 
naturens grundstruktur och -fenomen med hjälp av information som fås genom experiment. 
Målet är att kunna ställa upp allmängiltiga lagbundenheter och lägga fram dem i form av 
matematiska modeller. Den experimentella sidan av undervisningen kan beroende på 
ämnesområdet, på vilket skede undervisningen befinner sig i och på vilken utrustning som är 
tillgänglig, bestå av självständigt arbete som de studerande utför eller av 
lärardemonstrationer. Den kan också åskådliggöras genom studiebesök och 
videoframställningar eller enbart genom föreläsningar. Genom experiment leds den 
studerande fram till nya naturvetenskapliga begrepp, principer och modeller. Undervisningen 
i fysik skall utveckla de studerandes förmåga att arbeta experimentellt tillsammans med 
andra. Den experimentella verksamheten utvecklar även förmågan att visualisera 
naturvetenskapens karaktär och tänka naturvetenskapligt. De studerande skall lära sig att 
observera strukturer och fenomen i naturen utgående från sina tidigare erfarenheter och 
uppfattningar. De skall lära sig att bli medvetna om tidigare uppfattningar, ifrågasätta dem 
och förtydliga den egna världsbilden via nyinlärd kunskap. De studerande skall lära sig att 
planera experiment tillsammans, diskutera information eller material som framställts 
experimentellt, hur detta skall bearbetas och uttryckas samt hur pålitligt det är. Gruppen lär 
sig på så sätt att dela med sig av ny kunskap. I naturvetenskapliga studier används 
experimentella metoder, olika kunskapskällor samt olika sätt att bearbeta information. Den 
främsta kunskapskällan i fysiken är själva naturen. I skolan tillkommer läro- och 
uppslagsböcker, digital utrustning och ämnesexperter. 
 
Mål för undervisningen 
 
Målen för undervisningen i fysik är att de studerande skall 

• se människan som en del av naturen och förstå fysikens roll när det gäller att beskriv     
naturen 

• inse betydelsen av experimentell verksamhet och teoretiska resonemang då 
naturveten  skaplig kunskap byggs upp 

• uppfatta fysikens betydelse inom vetenskap, konst, teknik, kommunikation och 
näringsliv samt i människans vardagsmiljö 

• verka aktivt och ansvarsfullt för en hälsosam och trygg miljö 
• strukturera sin uppfattning om naturens byggstenar och fenomen med hjälp av 

fysikaliska begrepp och principer 
• kunna lösa naturvetenskapliga och tekniska problem kreativt med de verktyg fysikens 

lagar och begrepp erbjuder 
• kunna skaffa och bearbeta information i samarbete med andra studerande på samma 

sättsom i en expertgrupp 
• lära sig planera och utföra enkla mätningar och att tolka, bedöma och tillämpa 

resultaten 
• kunna utnyttja olika kunskapskällor och mångsidigt presentera och publicera fakta, 

även med hjälp av teknisk utrustning 
• förmå analysera fysikens betydelse för individen och samhället som nyttjare av 

kunskaper   i fysik, bli bekant med fysikaliska tillämpningar och en ändamålsenlig, 
etisk och kontrollerad användning av dem när man tillverkar produkter för att 
underlätta vardagslivet; det är viktigt   att uppöva förmågan att se vilka följder 
tekniska tillämpningar kan få. 
 

Bedömning 
 
I fysiken bedöms hur väl de studerande lärt sig att behärska och tillämpa faktainnehållet i de 
olika kurserna i läroplanen speciellt med hjälp av matematiska modeller. I bedömningen skall 
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också iakttas deras skicklighet i informationsteknik och experimentellt arbete samt utrönas 
hur väl andra nödvändiga färdigheter, som att beskriva fysikaliska problemlösnings-
processer, har utvecklats. Metoder för bedömning för de teoretiska delarna är kursprov, 
eventuella minitest och observation av kontinuerlig aktivitet, och för de laborationsrelaterade 
delarna rapporter och observation av utförandet av laborationerna. I samråd med eleverna 
kan bedömningsgrunderna för en enskild kurs avvika från ovanstående. 
 
Förutom genom normalt deltagande i en kurs kan den även avläggas genom 
tentamenskontrakt, i vilket laborativa uppgifter kan ingå, eller genom hemtentamina och 
distansstudier. Om dessa alternativa avläggningssätt bör en särskild överenskommelse 
göras enligt de av skolans regler för sådana som vid det aktuella tillfället är gällande. 
 
Specialundervisning 
 
Specialundervisning i fysik och kemi kan ges utgående från elevens initiativ på basen av 
intyg som påvisar ett behov av detta.  
 
Handledning 
 
När behov av råd om kursval och för den enskilde eleven lämpliga avläggningssätt, 
studieteknik eller annat som befrämjar goda inlärningsresultat uppstår, är de lärare som 
undervisar i ämnet tillgängliga som handledare. 
 
Temaområden 
 
Flere av gymnasiets gemensamma temaområden kan beröras i de flesta kurser. Man strävar 
till ett tryggt genomförande av laborationer med beaktande av deras eventuella hälsoeffekter 
och med hänsyn till miljöaspekter nödvändiga för en hållbar utveckling. Miljöfrågor kan också 
integreras i de enskilda kursernas innehåll, exempelvis energiproduktionsproblematiken som 
är relevant för kurserna 6, 7 och 8. Informations- och mediekunskap är relevant genom att 
datorstödd undervisning kan användas i de flesta kurser.  Temaområdena aktivt 
medborgarskap och entreprenörskap samt teknologi och samhälle tar sig i fysikämnet uttryck 
genom att exempel på teknologiska tillämpningar och uppfinningar baserade på de 
fysikaliska fenomen som studeras inom kurserna kan tydliggöras.  
 
 
 
OBLIGATORISK KURS 
 
1. Fysiken som naturvetenskap (FY 1) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• uppfylla sitt behov av kunskap och förståelse och ta emot intryck som väcker och 
fördjuparintresset för fysik 

• bekanta sig med grundbegrepp om materiens och universums struktur och kunna 
bilda sig  

• en uppfattning om naturens grundelement och fenomen via fysikaliska begrepp och  
principer 

•  förstå hur naturvetenskapliga teorier byggs upp genom experimentell verksamhet 
och genom modeller som ställs upp med hjälp av experimentresultat 

• kunna planera och utföra enkla naturvetenskapliga experiment, tolka och bedöma  
empiriska resultat och presentera dem för andra 

• kunna tolka och framställa experimentresultat i grafisk form 



 118

• kunna använda sig av informations- och kommunikationsteknik i studierna. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 

• fysikens betydelse under olika historiska tidsperioder samt i våra dagar  
• materiens och universums grundstruktur och grundformerna för växelverkan 
• energins bindning och frigörelse, speciellt strålning, i både naturliga och artificiella 

processer 
• betydelsen av experiment och modeller då fysikaliska teorier byggs upp, mätningar, 

presentation av mätresultaten och uppskattning av deras tillförlitlighet 
• kraft som orsak till att en rörelse förändras 
• de grundbegrepp som behövs för att beskriva rörelser samt grafisk avbildning av 

rörelser 
 
FÖRDJUPADE KURSER 
 
Målen för de fördjupade kurserna är att de studerande skall 
• bli kapabla att bedriva studier i naturvetenskapliga ämnen och på områden som tillämpar  
  naturvetenskap 
• kunna undersöka fenomen i naturen, ställa upp modeller och beskriva fenomenen med  
  hjälp av matematiska och grafiska metoder 
• förmå konstruera fysikaliska modeller och använda dem för att göra förutsägelser   
• undersöka och åskådliggöra modeller med hjälp av informations- och kommunikations- 
  teknik 
• bekanta sig med den klassiska fysikens deldiscipliner och med grunderna för modern fysik 
• bekanta sig med fysikens tekniska tillämpningar 
• bekanta sig med fysikens betydelse inom olika samhällssektorer 
• bekanta sig med fysikaliska tillämpningar och med de riskfaktorer som de medför. 
 
2. Värme (FY 2) 
 
Förkunskaper 
 
FY1 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• lära sig känna värmefenomen 
• kunna undersöka fenomen som hör samman med värmelärans huvudsatser eller ämnens  
  termodynamiska tillstånd 
• bli kapabla att delta i kritiska diskussioner och i beslutsprocesser som gäller miljö och 
  teknologi. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• gasers tillståndsförändringar och värmeutvidgning 
• tryck, hydrostatiskt tryck 
• uppvärmning och avkylning av kroppar, fasförändringar och värmeenergi 
• mekanisk energi, arbete, effekt och verkningsgrad 
• värmelärans huvudsatser, energi i slutna system 
• energikällor 
 
3. Vågrörelse (FY 3) 
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Förkunskaper 
 
FY1, FY2 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• få en allmän bild av periodiska fenomen i naturen och bekanta sig med de centrala  
principer som förklarar dessa 
• göra sig förtrogna med vibrationsrörelsens och vågrörelsens grunder genom att undersöka  
mekanisk vibration, ljud eller elektromagnetiska vågrörelser. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• harmoniska krafter och vibrationsrörelser 
• vågrörelsers uppkomst och utbredning 
• vågrörelsers interferens, diffraktion och polarisation 
• reflexion, brytning och totalreflexion 
• ljus, speglar och linser 
• ljud, hälsoeffekter av buller och olika sätt att skydda sig mot kraftigt ljud 
 
4. Rörelselagarna (FY 4) 
 
Förkunskaper 
 
FY1, FY2 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• förstå rörelsefenomen och kunna bearbeta modeller som beskriver dem 
• kunna undersöka translationsfenomen experimentellt och med hjälp av dem förstå Newtons 
lagar 
• förstå konservationslagarnas betydelse i fysiken. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• rörelsemodeller och Newtons lagar 
• distans- och kontaktkrafter, speciellt krafter som motverkar rörelse, samt lyftkraft 
• rörelsemängdens konstans och impulsprincipen 
• kinetisk och potentiell energi samt begreppet arbete 
• vibrationsrörelsens energi 
 
 
 
5. Rotation och gravitation (FY 5) 
 
Förkunskaper 
 
FY1, FY2, FY4 
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MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• fördjupa sitt kunnande i mekanik och sin förmåga att numeriskt kalkylera med fenomen som  
  sammanhänger med statik och rotation 
• fördjupa sina kunskaper om den mekaniska världsbilden. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• kraftmoment och rotationsjämvikt 
• modeller för rotationsrörelse, likformig och likformigt accelererad rotationsrörelse 
• ekvationen för rotationsrörelse 
• rörelsemängdsmomentets konstans 
• rotationsrörelsens energi 
• cirkelrörelse och dess acceleration 
• gravitation och rörelser som påverkas av gravitation 
• kaströrelser och planeternas rörelser 
• satelliter och deras användning 
 
6. Elektricitet (FY 6) 
 
Förkunskaper 
 
FY1, FY2 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• förstå elektricitetens grundbegrepp och bekanta sig med mätteknik 
• kunna utföra grundläggande elmätningar samt konstruera och undersöka enkla  
  strömkretsar. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• galvaniska element, elström i metalliska ledare 
• mätning av ström och spänning 
• Ohms lag 
• Joules lag 
• motstånd, koppling av motstånd och Kirchhoffs lagar 
• Coulombs lag, homogena elfält och materia i elfält 
• kondensatorer, kopplingar och energi 
• elström i halvledare, till exempel i dioder 
 
 
 
7. Elektromagnetism (FY 7) 
 
Förkunskaper 
FY1, FY2, FY3, FY4, FY5, FY6 
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MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• fördjupa sina kunskaper om elektromagnetiska fenomen• bli förtrogna med elsäkerhet 
• fördjupa sina kunskaper om betydelsen av elektromagnetiska fenomen i samhället. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• magnetisk kraft, magnetfält och materia i magnetfält 
• laddade partiklar i homogena el- och magnetfält 
• induktionslagen och Lenz lag 
• induktionsfenomen: virvelströmmar, generatorer och självinduktion 
• energitransport med hjälp av elström 
• mätning av effektiv spänning och ström samt bestämning av impedansens  
  frekvensberoende 
• svängningskretsar och antenner, elektromagnetisk kommunikation 
• elsäkerhet 
• energiindustrin 
 
8. Materia och strålning (FY 8) 
 
Förkunskaper 
 
FY1, FY2, FY3, FY6 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• bekanta sig med kvantfenomen, dualism och ekvivalensen mellan materia och energi som  
  de principer som styr materiens struktur och dynamiken hos dess beståndsdelar 
• fördjupa sin helhetsbild av fysikens utveckling och dess tillämpbarhet vid tolkning av  
  naturfenomen. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• elektromagnetisk strålning 
• röntgenstrålning 
• svarta kroppars strålning 
• den fotoelektriska effekten 
• strålningens partikelkaraktär och partiklars vågkaraktär 
• atommodeller med Bohrs atommodell som exempel 
• kvantfenomen, linjespektrum, atomens energitillstånd och energinivådiagram 
• atomkärnans byggnad 
• radioaktivitet och strålsäkerhet 
• ekvivalensen mellan massa och energi 
• kärnreaktioner och kärnenergi 
• materiens minsta beståndsdelar och klassificeringen av dem 
 
FY9 Repetitionskurs 
 
Förkunskaper 
 
FY1, FY4, FY5 samt ytterligare minst två obligatoriska kurser 
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MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• få en helhetsuppfattning av fysikaliska problem d.v.s. kunna använda kunskaper från de 
  olika delkurserna i en och samma uppgift 
• preparera eleverna inför ämnesrealprovet 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• allt som igår i de kurser som eleven redan avlagt 
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Kemi 
 
Syftet med undervisningen i kemi är att stödja utvecklingen av ett naturvetenskapligt 
tänkande och av en modern världsbild som en del av en mångsidig allmänbildning. 
Undervisningen skall gestalta kemin som en central naturvetenskap som strävar efter att 
undersöka och utveckla material, produkter, metoder och processer enligt principerna för en 
hållbar utveckling. Genom att undersöka olika ämnen, deras strukturer, egenskaper och 
reaktioner med andra ämnen skall de studerande lära sig att förstå vardagslivet, naturen och 
teknologin samt kemins betydelse för människans och naturens välbefinnande.    
Karaktäristiskt för kemiundervisningen är att observera och undersöka egenskaper hos 
kemiska fenomen och ämnen med hjälp av experiment, att undersöka och förklara fenomen 
med hjälp av modeller och strukturer, att beskriva fenomen med kemins symbolspråk samt 
att konstruera modeller av kemiska fenomen och bearbeta dem matematiskt. De studerande 
vägleds med mångsidiga undervisnings- och bedömningsmetoder att utveckla sina 
kunskaper och färdigheter i kemi samt alla områden av sin personlighet. I 
kemiundervisningen skall man beakta de studerandes studiefärdigheter och skapa en positiv 
bild av kemi och kemistudier. 
 
Ordning 
 
Kurserna i kemi bör avläggas i den ordningen att KE 1 avläggs först och sedan KE 2 som 
följs av KE 3. Efter dessa tre kurser kan man avlägga de övriga i valfri ordning. Kurserna kan 
förutom genom normalt deltagande avläggas genom distansstudier eller tentamenskontrakt 
och då kan även laborativa uppgifter ingå. Om dessa alternativa avläggningssätt bör en 
särskild överenskommelse göras enligt skolans regler för sådana. 

 
Specialundervisning 
 
Specialundervisning i kemi kan ges utgående från elevens initiativ på basen av intyg som 
påvisar ett behov av detta.  
  
Handledning 
 
När behov av råd om kursval och för den enskilde eleven lämpliga avläggningssätt, 
studieteknik eller annat som befrämjar goda inlärningsresultat uppstår, är de lärare som 
undervisar i ämnet tillgängliga som handledare. 
 
Mål för undervisningen 
 
Målen för undervisningen i kemi är att de studerande skall 
 

• förstå kemins viktigaste grundbegrepp och känna till kemins samband med alldagliga 
företeelser samt kemins betydelse för människans och naturens välfärd 

• via experiment och på andra sätt aktivt kunna ta fram och bearbeta information om 
kemiska   

• fenomen och ämnen som är viktiga för livet och miljön samt bedöma informationens 
tillförlitlighet och betydelse 

• kunna planera och genomföra experiment som belyser olika fenomen samt beakta 
arbetssäkerheten 

• kunna tolka, värdera, presentera och diskutera den information som de skaffat sig 
experimentellt eller med andra metoder 

• bli insatta i informations- och kommunikationsteknikens möjligheter som verktyg vid 
informationssökning och vid uppställandet av modeller 

• bli insatta i modern industri- och miljöteknik 
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• kunna utnyttja sina kunskaper i kemi i diskussioner och beslut som gäller naturen, 
miljön och teknologin samt i egenskap av konsument främja ett hälsosamt liv och en 
hållbar utveckling 

• få erfarenheter som väcker och fördjupar intresset för kemi och kemistudier. 
 
Temaområdena hälsa och trygghet, hållbar utveckling samt teknologi och samhälle 
integreras i lärokurserna i kemi. 
 
Bedömning 
 
I bedömningen poängteras de studerandes förmåga att förstå och tillämpa kemiska fakta. 
Dessutom skall man bedöma deras förmåga att experimentellt söka fram och på olika sätt 
bearbeta information, det vill säga 
 
• att göra observationer och att planera och genomföra mätningar och experiment 
• att använda redskap och kemikalier på ett tryggt sätt 
• att presentera resultaten både muntligt och skriftligt 
• att tolka och bedöma resultaten och ställa upp formler 
• att dra slutsatser och att tillämpa dem. 
 
De studerandes kunskaper och färdigheter i kemi skall bedömas genom kurstentamina samt 
genom iakttagelser av deras aktivitet, experiment, arbetsbeskrivningar, projekt, föredrag och 
rapporter. Dessutom iakttas kontinuerligt hur deras begreppsliga och metodiska kunskaper 
och färdigheter utvecklas. 
 
Föremål för bedömning i kurserna 1 – 5 är både de teoretiska och laborationsrelaterade 
kunskaperna och färdigheterna, vars utveckling hos eleven befrämjas genom motsvarande 
arbetssätt i enlighet med den enskilda kursens mål och centrala innehåll. Repetitionskursen 
(KE 6) bedöms, men laborationskursen (KE 7) noteras som godkänd. Metoder för bedömning 
kan för de teoretiska delarna vara kursprov, korta förhör och observation av kontinuerlig 
aktivitet, och för de laborationsrelaterade delarna rapporter, andra uppgifter och observation 
av utförandet av laborationerna. Lärare och elevgrupp kan komma överens om 
kompletterande bedömningsgrunder.   
 
Obligatorisk kurs 
 
1. Människans kemi och kemin i livsmiljön (KE 1) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• få en bild av kemin, dess möjligheter och betydelse 
• fördjupa sina insikter i kemins grunder i samband med genomgången av kursens stoff 
• kunna redogöra för organiska föreningars struktur, egenskaper och reaktioner och förstå  
  deras betydelse för människan och hennes livsmiljö 
• känna till olika blandningar och begrepp i anslutning till dem 
• utveckla de färdigheter som behövs för att presentera och diskutera kemiska fakta och   
  företeelser 
• lära sig ett undersökande arbetssätt och att kritiskt söka efter och bearbeta fakta 
• kunna undersöka organiska föreningars egenskaper och reaktioner experimentellt, känna  
  till separations- och identifieringsmetoder och kunna framställa lösningar. 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• organiska ämnesgrupper som kolväten, organiska syreföreningar, organiska  
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  kväveföreningar samt deras egenskaper och tillämpningar 
• bindningar i och polaritet hos organiska föreningar 
• olika slags blandningar, substansmängder och halter 
• organiska föreningars redox-reaktioner och reaktioner med protonöverföringar 
 
Fördjupade kurser 
 
2. Kemins mikrovärld (KE 2) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• känna till sambanden mellan ämnenas struktur och deras egenskaper 
• kunna utnyttja kemiska formler, tabeller och system för att klarlägga egenskaper hos  
  kemiska föreningar 
• förstå organiska föreningars strukturer och känna till metoder som används för att  
  bestämma dem 
• med hjälp av olika experiment och modeller kunna undersöka fenomen som hör samman  
  med ämnenas strukturer, egenskaper och reaktioner. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• grundämnenas egenskaper och det periodiska systemet 
• elektronhöljets strukturer och atomorbitaler 
• bestämning av oxidationstal och föreningsformler 
• kemisk bindning, bindningsenergi och kemiska ämnens egenskaper 
• hybridisering av atomorbitaler och organiska föreningars bindnings- och rymdstrukturer 
• isomeri 

 
3. Reaktioner och energi (KE 3) 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• förstå de faktorer som påverkar förloppet av kemiska reaktioner samt inse faktorernas  
  betydelse för livsmiljön (industrin) 
• förstår bindning och den frigörelse av energi som sker vid kemiska reaktioner och inse  
  förändringarnas betydelse i samhället 
• kunna skriva reaktionsformler och bearbeta reaktionslikheter matematiskt 
• kunna undersöka fenomen med hjälp av experiment och olika modeller vid reaktioner,  
  reaktionshastigheter och reaktionsmekanismer. 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• symbolspråket för kemiska reaktioner 
• organiska och oorganiska reaktionstyper, mekanismer och tillämpningar 
• stökiometriska beräkningar och den allmänna gaslagen 
• energiförändringar i kemiska reaktioner 
• reaktionshastigheter och de faktorer som påverkar hastigheterna 
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4. Metaller och material (KE 4) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• känna till viktiga industriella råvaror och förädlingen av dem 
• känna till olika oxidations- och reduktionsmedel och kunna skriva redox-reaktioner 
• kunna principerna för elektrokemiska fenomen och kunna redogöra för kvantitativa  
  tillämpningar av dem 
• känna till olika material och deras sammansättning, egenskaper och framställnings-  
  metoder och kunna redogöra för metoder för utvärdering av konsumtionsvarornas inverkan  
  på miljön 
• kunna undersöka fenomen som berör metaller och elektrokemi med hjälp av experiment  
  och modeller. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• metallernas elektrokemiska spänningsserie, normalpotential, kemiska element och  
  elektrolys 
• redox-reaktioner 
• metaller, icke-metaller och deras syre- och väteföreningar 
• biopolymerer, syntetiska polymerer och kompositer 
 
5. Reaktioner och jämvikt (KE 5) 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• förstå hur reaktionsjämvikt inställer sig och förstå matematiska tillämpningar utifrån den 
• förstå betydelsen av jämvikt och känna till vilken roll jämvikten spelar i industriprocesser  
  och naturfenomen 
• kunna undersöka fenomen som gäller kemisk jämvikt med hjälp av experiment och  
  modeller. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• reaktionsjämvikt 
• jämvikt mellan syror och baser, starka och svaga protolyter, buffertlösningar och deras  
  betydelse 
• löslighet och mättad lösning 
• grafisk framställning av jämvikt 
 
6. Repetitionskurs (KE 6) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• repetera genomgångna kurser (minst fyra av kurserna 1 – 5) 
• ge en beredskap att lyckas i realprovet i kemi 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• repetition av vissa utvalda teoridelar 
• övningsuppgifter från genomgångna kurser 
• tidigare realprovsuppgifter 
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Tillämpade kurser 
 
7. Tillämpad laborationskurs (KE 7) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• kunna tillämpa sina kunskaper inom olika laborationer 
• få färdighet att använda laborationsutrustning 
• kunna sammanställa sina resultat i rapporter 
• bekanta sig med kemiindustri/ laboratorier i regionen 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• laborationer 
• exkursioner 
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Religion, evangelisk-luthersk  
 
Den viktigaste uppgiften för undervisningen i religion är att fördjupa de studerandes 
förtrogenhet med den egna religionen och dess kulturarv samt med den livssyn och det 
etiska tänkande som växer fram ur religionen. Med övriga religioner skall de bekanta sig 
utifrån religionernas egna utgångspunkter. I religionsundervisningen skall religionen 
granskas ur ett brett perspektiv som en del av kulturen och samhället och som en del av 
gruppers och individers liv. 
      I religionsundervisningen skall olika synsätt och den enskildes övertygelse respekteras. 
Vid genomgången av lärostoffet skall den senaste teologiska och religionsvetenskapliga 
forskningen utnyttjas. Eftersom religionen utgör en del av kulturen och samhället, har 
religionsundervisningen naturliga kopplingar även till de humanistisk-samhälleliga 
vetenskaperna och till konstämnena. 
      Religionsundervisningen skapar förutsättningar för att förstå olika religioner och att 
använda denna insikt för att analysera världsåskådningar, kultur och samhälle och till att 
främja kulturell växelverkan. I undervisningen utnyttjas religionernas egna källor, ny forskning 
och aktuellt material ur olika medier. I undervisningen betonas aktiverande arbetssätt så att 
lärostoffet kopplas till de studerandes erfarenhetsvärld och de uppmuntras att bearbeta och 
tillägna sig kursernas innehåll och utvecklas i riktning mot målen. 
 
Mål för undervisningen 
 
Målen för religionsundervisningen är att de studerande skall 

• tillägna sig kulturell läsförmåga i anslutning till olika religioner så att de förstår 
religionens betydelse och inflytande på den enskilda människan och på grupper samt 
på samhället och kulturen 

• behärska begrepp, kunskaper och färdigheter med vilkas hjälp de kan reflektera över 
och analysera olika religiösa frågor 

• kunna bygga upp, gestalta och bedöma sin världsåskådning och kulturidentitet och 
värdesätta den religiösa traditionen i sin egen kultur och i andra kulturer 

• respektera människor med en annan övertygelse och kunna leva och verka i ett  
mångkulturellt samhälle och en mångkulturell värld tillsammans med människor som 
kommer från andra kulturer och har ett annat tänkesätt och en annan tro 

• förstå betydelsen av ett personligt ansvar och vara medvetna om de värderingar som 
ligger bakom olika etiska ställningstaganden samt om värderingarnas betydelse 

• vara kapabla att diskutera och reflektera över religiösa och moraliska frågor och på 
egen hand kunna söka fram och kritiskt bedöma fakta om religion. 

 
Bedömning 
 
I religionsundervisningen skall bedömningen inriktas på hur väl de studerande kan tänka och 
uttrycka sig i religiösa termer, vilket innebär förmåga att jämföra, analysera och bedöma 
religioner och den växelverkan som sker mellan religionen, kulturen och samhället. De skall 
handledas i att själva bedöma hur väl de uppnått sina mål. Studiernas omfattning och kvalitet 
samt de studerandes individuella färdigheter skall beaktas. Bedömningen skall sporra de 
studerande till att planera, utvärdera och utveckla sitt arbete. 
 
 
Obligatoriska kurser 
 
Kurs 1: Religionens natur och betydelse (RE1) 
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MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• få kunskap om religionen som företeelse och känna till Bibelns särart som 
representant för den sakrala litteraturen 

• förstå religionens globala natur och religiösa föreställningar samt inse hur religionen 
är integrerad i kulturen och samhället 

• få material och begreppsliga redskap för att analysera sin världsåskådning 
• lära känna Bibelns inflytande på den västerländska kulturen och bibelforskningen 

som en del av religionsforskningen 
• genom att förstå det heliga lära sig att respektera människor med en annan 

övertygelse 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
En värld av livsåskådningar 

• begreppen religion, ideologi och världsåskådning 
• religionsvetenskapens forskningsområden 

 
Religionens globala natur och religiösa föreställningar 

• religiösa kärnfrågor behandlas utgående från världsåskådningarna 
• människosyn och världsbild 

 
Bibelkunskap 

• Bibeln som helig litteratur 
• Bibelns tillkomst och innehåll i stora drag 
• olika sätt att undersöka och tolka Bibeln 
• Bibelns inflytande på världsbilden och kulturen 
 

Kursens genomgående tema är kulturell identitet och kulturkännedom. 
 
 
Kurs 2: Kyrkan, kulturen och samhället (RE2) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• förstå hur den kristna kyrkan har utvecklats, spritts och inverkat på omgivningen 
under olika tider och hur den har stått i växelverkan med kulturen och samhället 

• veta hur kyrkans lära är uppbyggd, hur gudstjänstlivet och konsten har påverkat 
varandra och kunna redogöra för kyrkans politiska och sociala betydelse under olika 
historiska skeden 

• förstå hur kristendomen verkar i form av olika kyrkosamfund på olika håll i världen 
• kunna analysera uttryck för olika kristna traditioner i våra dagar och förstå den 

gemensamma ekumeniska grunden 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Kyrkan under det första årtusendet 

• urkyrkans uppkomst och utveckling 
• klosterlivet 
• kyrkans utveckling i öst och väst fram till separationen 
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Kyrkan under det andra årtusendet 
• den katolska kyrkan under senmedeltiden 
• reformationen och kyrkornas utveckling under nya tiden 

 
Kyrkan idag 

• den moderna kristenheten och kyrkornas roll i dagens värld 
• dialogen mellan olika kyrkor och religioner 

 
Kursens genomgående tema är kulturell identitet och kulturkännedom. 
 
 
3. Människans liv samt etik (RE3) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• kunna ställa etiska frågor och förstå betydelsen av livsfrågorna och av etisk reflektion 
• få begreppsliga verktyg för att kunna diskutera etiska frågor 
• förstå att de träffar moraliska val varje dag och veta att de ansvarar för sina beslut 
• få baskunskap om människans livsfrågor och aktuella etiska teman och kunna koppla 

dem till frågeställningar som är centrala ur religiös synvinkel 
• förstå hur Bibeln ansluter sig till livsfrågorna och etiken 
• förstå sambandet mellan kristendom och etik, det viktigaste innehållet särskilt i den 

lutherska etiken och de teologiska motiveringar som ligger bakom kyrkornas etiska 
ställningstaganden 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Etik och världsåskådning 

• byggstenarna i människans världsåskådning 
• etiska nyckelbegrepp 
• etiska teorier 

 
Kristen etik 

• den kristna synen på Gud, människan, naturen och frälsningen 
• gamla testamentets etik 
• nya testamentets etik 
• Luthersk etik 

 
De centrala livsfrågorna 

• livets mening, lidandet, döden 
• individualetiska frågor 
• samhällsetiska frågor 

 
Kursens genomgående tema är aktivt medborgarskap och entreprenörskap samt hållbar 
utveckling. 
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Kurs 4: Religionernas värld (RE4) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• lära känna de utmärkande dragen för världsreligionerna 
• förstå den inre mångfalden i religionerna och deras inflytande på tänkandet, kulturen 

och samhället 
• förstå hur likartade de grundläggande frågorna om människans liv är i olika religioner 

och lära sig att uppskatta den religiösa och etiska traditionen i andra religioner 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Världsreligionerna  

• utbredning och antalet anhängare 
• inriktningar 
• heliga skrifter och läror 
• etiska regler 
• kulter och ritualer 

 
Judendomen, islam, hinduismen och buddhismen behandlas utgående från deras roll i 
samhället och från ovannämnda teman 
 
 
Övriga religioner 

• de kinesiska och japanska religionerna 
• gemensamma drag för naturfolkens religioner 

 
Kursens genomgående tema är kulturell identitet och kulturkännedom. 
 
 
Kurs 5: Vad tror finländaren på? (RE5) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• känna till de uttryck som religionen har tagit sig i Finland från den fornfinska 
religionen till religiositeten i våra dagar 

• förstå den diskussion om världsåskådningar och religiösa frågor som har förts i 
Finland och de faktorer som ligger bakom diskussionerna 

• kunna analysera de religiösa rörelserna i Finland utgående från deras verksamhet 
och viktiga lärofrågor 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Huvudlinjer i den finländska kyrkohistorien 

• den fornfinska religionen 
• Finland kristnas 
• reformationen 
• ortodoxins tidevarv 
• pietismens tidevarv 
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Den lutherska kyrkan och övriga kristna kyrkor i dagens Finland 
• väckelserörelserna 
• frikyrkor 
• den grekisk-ortodoxa kyrkan 

 
Dagens religiösa klimat i Finland 

• dagens finländare i möte med religionen 
• kristendomens inflytande på den finländska kulturen och samhället 
• icke-kristna rörelser 
 

Kursens genomgående tema är kulturell identitet och kulturkännedom. 
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Livsåskådningakunskap 
 
Livsåskådningskunskapen vilar på en tvärvetenskaplig grund. Förutom filosofi utnyttjar den 
humanistiska vetenskaper, samhällsvetenskaper och kulturvetenskaper. I 
livsåskådningskunskapen ses människorna som naturliga, medvetna och kulturella aktörer 
som skapar och reproducerar betydelser i inbördes växelverkan. Olika livsåskådningar och 
mänskliga handlingssätt skall ses som resultatet av en interaktion mellan individer, samfund 
och traditioner. Livsåskådningskunskapen bygger på en människosyn som betonar 
människornas möjlighet att leva fria och jämlika, aktiva och målmedvetna. I undervisningen 
betonas också människans förmåga att undersöka världen och vidga sin kunskap om den 
samt att i samverkan med andra medvetet styra sitt liv. Från dessa utgångspunkter skall 
läroämnet hjälpa de studerande att utforma sin livsåskådning och identitet samt att gestalta 
sina ideal och sina handlingsmönster för ett socialt gott liv. 
       Livsåskådningskunskapen skall genom reflektion och samtal öka de studerandes 
allmänbildning beträffande kultur och livsåskådningar. Samtidigt utvecklas deras praktiska 
omdöme och känsla för situationen, deras etiska sinnelag och tolerans samt deras förmåga 
att diskutera, lyssna och uttrycka sig. En säkrare förmåga att se och bedöma olika 
livsåskådningar utgör nyckeln till ett gott liv både individuellt och socialt. 
 
Mål för undervisningen 
 
Målen för undervisningen i livsåskådningskunskap är att stödja de studerande i deras 
strävan att 

• bygga upp sin identitet och livsåskådning 
• bredda sin kulturella allmänbildning och kunskap om olika livsåskådningar 
• utveckla sin omdömes- och handlingsförmåga 
• tillägna sig principerna för mänskliga rättigheter, positiv pluralism, samhällelig och 

global rättvisa och hållbar utveckling. 
 
Bedömning 
 
I livsåskådningskunskapen bedöms förutom hur de studerande tillägnat sig faktakunskaper 
hur deras förmåga att förstå livsåskådningsfrågor utvecklas och deras förmåga att uttrycka 
sig mångsidigt, skickligt och kreativt. Livsåskådningsfrågor är ofta personliga, men 
underlaget för reflektionerna kring dem utgörs av de intellektuella dygderna: kritiskt 
tänkande, konsekvens, entydighet och systematik. I bedömningen och beskrivningen av 
olika livsåskådningar, värderingar och föreställningar uppskattas tolerans samt förmågan att 
beakta olika synvinklar och andras synsätt. 
 
OBLIGATORISKA KURSER 
 
1. Ett gott liv (LK 1) 

  
Under kursen reflekterar man över vad ett gott liv är, vilka element identiteten och ett 
individuellt liv består av och vilka möjligheter människan har att eftersträva ett gott liv. 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• stärka sin förmåga att binda sig vid de moraliska principer de väljer och sin vilja att verka i 
samklang med sina värderingar 
• bli mera beredda och villiga att bry sig om och ta ansvar för sig själva, för andra människor, 
för samhället och för naturen 
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• utveckla sin förmåga att se helheter i en allt komplexare värld och på detta sätt förbättra sin 
förmåga att bygga upp en egen identitet och livsåskådning 
• lära sig att bedöma påståenden om trosföreställningar och livsåskådningar 
• utveckla sin förmåga att uttrycka sin identitet och livsåskådning och sina känslor och 
uppfattningar i anslutning till dem tolerant, logiskt och kreativt. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• grundläggande begrepp: livsåskådning, livsåskådningskunskap, ett gott liv, jaget, 
identiteten 
• ett gott liv: människans grundläggande behov, världsliga och religiösa modeller för ett gott 
liv 
• de grundläggande frågorna om människans existens som individ: den fria viljan och 
valsituationer, födsel och död, optimism, pessimism och realism 
• livskompetens: individens möjligheter att påverka sitt liv; arvsanlagens och miljöns 
betydelse 
• utformningen av identiteten under människans levnadslopp och etiska avgöranden i olika 
levnadsskeden 
• ett individuellt liv tidigare och i våra dagars mångfasetterade samhälle 
• uppfattningar om dygder och laster förr och nu och deras samband med livsstilar och vanor 
 
2. Världsbilden (LK 2) 
 
Under kursen diskuteras uppkomsten av en världsbild och skillnaderna mellan olika 
världsbilder. De studerande skall göra sig förtrogna med olika sätt att begreppsligt gestalta 
världen och med den roll som kunskapen och olika samhällsinstitutioner spelar i detta. 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• lära känna historiskt betydelsefulla och nu aktuella världsbilder och få mer kunskap om de 
trossystem som ligger bakom dem 
• lära sig att fråga efter och bedöma de argument som ligger bakom påståenden och 
trossystem 
• utveckla sin förståelse av olika institutioners betydelse när det gäller att utforma och 
förmedla en världsbild 
• kunna strukturera en egen världsbild samtidigt som de är öppna för en meningsfull 
diskussion. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• begreppen världsbild, världsåskådning och livsåskådning och deras inbördes förhållande 
• strukturen hos en världsbild och dess kärnfrågor: uppfattningar om människan, samhället,  
kulturen och naturen samt om verklighetens beskaffenhet 
• världsliga och religiösa åskådningar som grund för världsbilden: gränsdragningen mellan 
vetenskaper, kvasivetenskaper och religioner 
• skolan, medierna och konsten som skapare och förmedlare av världsbilden 
• omvälvningar och brytningar i den västerländska världsbilden 
• våra erfarenheters, vardagsuppfattningars och föreställningars uppkomst och tillförlitlighet 
• rationell bedömning av världsbilder och kunskapskällor 
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3. Individen och samhället (LK 3) 
 
Under kursen diskuteras individen, gemenskapen, samhället och växelverkan mellan 
människor. De studerande skall göra sig förtrogna med hur rättvisa, mänskliga rättigheter 
och demokrati förverkligas. 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• förstå gemenskapens betydelse för mänskligheten och den personliga identiteten 
• lära sig att iaktta sin position som individ i en gemenskap och i ett samhälle, som 
medborgare i en stat och som aktör i ett ekonomiskt system 
• lära sig att bedöma den verksamhet som individer, grupper och institutioner bedriver som 
en del av maktutövningen i samhället 
• lära sig att bedöma politiska mål och medel och öka sin förmåga och vilja till konstruktivt 
samhälleligt engagemang 
• förstå de mänskliga rättigheternas, demokratins och rättvisans betydelse för ett bra 
samhälle och för framtiden. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• människan som en social varelse, växelverkan mellan individerna och gemenskapen, det 
privata och det offentliga 
• begreppet makt, olika former av makt och maktstrukturer samt möjligheter att påverka 
• olika teorier om hur samhället är uppbyggt och om hur det förändras 
• en god medborgare som finländare, europé och världsmedborgare 
• de mänskliga rättigheterna och deras historia 
• politiska ideal, ideologier, utopier och olika former av demokrati 
• rättvisan som en samhällelig, global och ekologisk fråga 
 
 
FÖRDJUPADE KURSER 
 
4. Det kulturella arvet och identiteten (LK 4) 
 
Under kursen behandlas det kulturella arvet som utgångspunkt för ett gott liv och som mått 
på ett sådant samt som en företeelse som är stadd i oavbruten utveckling och förändring. De 
studerande skall göra sig förtrogna med den kulturella mångfalden i världen och i våra 
dagars finländska samhälle. 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• lära sig förstå kulturen som en mänsklig verksamhet baserad på betydelser 
• bekanta sig med olika kulturtraditioner och de levnadssätt som ansluter sig till dem 
• utveckla sin förmåga att bedöma människornas uppfattningar och handlingar i förhållande 
till deras värderingar och trossystem 
• lära sig tolerans gentemot olika övertygelser och identitetsval 
• göra sig förtrogna med uttryck för den finländska identiteten 
• förstå de människorättsliga dimensionerna i rasism, främlingshat och diskriminering. 
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CENTRALT INNEHÅLL 
 
• kulturens betydelse förr och nu 
• identitet, etnisk börd och kulturarv 
• samiska, finländska och europeiska kulturdrag och deras betydelse i dag 
• inbördes växelverkan mellan kulturer och civilisationer 
• etnisk och kulturell mångfald i Finland och i världen 
• livet i ett pluralistiskt samhälle 
• etnocentricitet samt rasismens och toleransens historia 
 
5. Olika sätt att förklara världen i livsåskådningstraditionen (LK 5) 
 
Under kursen begrundas olika sätt att förklara världen enligt mytiska traditioner, religiösa 
traditioner och livsåskådningstraditioner. De studerande skall göra sig förtrogna med olika 
världsåskådningars uppkomst, historia och med forskningen om dem. 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• utveckla sin förmåga att bedöma skillnader och likheter i uppfattningar och trossystem 
• lära sig att bedöma påståenden om föreställningar och livsåskådningar 
• känna till viktiga trossystem och livsåskådningsmönster i olika kulturer och utöka sin 
kunskap om bakgrunden till dem och om hur de sprids i våra dagar 
• förstå hur myter och religiösa uppfattningar har uppkommit och inse deras betydelse i våra 
dagar som förklaringar till företeelserna i världen 
• lära sig att förstå hur världen förklarats och gestaltats i den europeiska kulturtraditionen. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• mytiska förklaringar om världen förr och nu 
• religionens och religiositetens väsen 
• sociologisk, moralisk, antropologisk och psykologisk religionskritik 
• ateism och agnosticism 
• den sekulära humanismens och fritänkandets historia och inriktningar i våra dagar 
• humanismen och kristendomen som grundläggande ideologiska strömningar i västerlandet 
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Filosofi 
 
Det filosofiska tänkandet gäller hela verkligheten, det gestaltar världens mångfald och 
människans verksamhet i den. Filosofins särdrag ligger i dess sätt att strukturera problemen 
begreppsligt, rationellt och i diskuterande form. Studierna i filosofi i gymnasiet skall stödja 
elevernas individuella utveckling och främja den allmänna förmåga till inlärning och reflektion 
som behövs i ett föränderligt och komplext samhälle. De temaområden som studeras i 
filosofin är nödvändiga för att man skall förstå kulturarvet och den nutida kulturen. 
 
Filosofins praktiska betydelse ligger i att de studerande lär sig att begreppsligt strukturera 
frågor om värderingar, normer och betydelser. Studierna i filosofi hjälper dem att se vilken 
betydelse olika slags kunskaper och färdigheter har för individen och samhället. Som motvikt 
till specialiserade kunskaper och färdigheter lär man sig genom filosofin att gestalta större 
begreppshelheter och samband. Filosofin hjälper oss att se hur olika uppfattningar om 
verkligheten, om värderingar och om normer på olika vetenskapsområden och i olika 
tanketraditioner kan vara antingen konsekventa och förenliga eller stå i konflikt med 
varandra. Filosofin utvecklar omdömet. 
 
Undervisningen i filosofi främjar kreativt och självständigt tänkande. Filosofin erbjuder rikligt 
utrymme för de studerande att utforma sin personliga uppfattning. Genom att sätta sig in i 
filosofiska grundfrågor på vilka det inte finns enkla svar lär de sig att utforma och 
motivera sina tankar och samtidigt att respektera andra väl grundade uppfattningar. Genom 
att tillsammans fundera över och diskutera invecklade frågor utvecklar de studerande 
självförtroendet; de börjar lita på sina egna möjligheter att lösa även svåra problem. 
Studierna i filosofi hjälper dem att mogna till aktiva, ansvarsfulla och toleranta medborgare. 
Temaområden är en naturlig del i kurserna.  
 
Mål för undervisningen 
 
Målen för undervisningen i filosofi är att de studerande skall 

• lära sig gestalta filosofiska problem och se olika tänkbara lösningar på dem 
• förmå strukturera sina tankar begreppsligt i tal och skrift och identifiera påståenden 

och motiveringar som stöder dem 
• begripa motiveringarna för olika filosofiska uppfattningar och kunna diskutera dem 

följdriktigt och förnuftigt 
• lära sig behärska grundläggande allmänbildande fakta ur filosofins historia och nutida 

strömningar och kunna relatera dem till samhälleliga och kulturella företeelser. 
 
Bedömning 
 
I filosofin bedöms med vilken framgång de studerande tillägnat sig begrepp och teorier samt 
hur väl de kan uttrycka egna filosofiska tankar. De studerandes förhållande till filosofiska 
frågor är individuellt men som grund för en filosofisk diskussion bör ligga tänkandets 
kognitiva dygder: kritik, konsekvens, entydighet och systematik. 
 
 
Obligatorisk kurs 
 

1. Introduktion i filosofiskt tänkande (FI 1) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
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• kunna gestalta filosofiska problem och olika tänkbara lösningar på dem och förstå hur man 
inom filosofin försöker strukturera verkligheten, kunskap, verksamhet och värderingar 
begreppsligt 
• känna till olika slags filosofiska, vetenskapliga och alldagliga uppfattningar om verkligheten, 
uppfattningar om vår kunskap om den och om vårt handlande i den 
• kunna se skillnader mellan deskriptiva och normativa påståenden och kunna motivera olika 
uppfattningar om det goda och det rätta. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• vad filosofi är, de filosofiska frågornas natur och deras förhållande till praktiska, 
vetenskapliga och religiösa spörsmål; filosofins centrala delområden 
• filosofiska grundtankar om verklighetens natur: förhållandet mellan ande och materia, 
mellan frihet och tvång 
• grundläggande filosofiska uppfattningar om kunskap och vetande samt om hur de förhåller 
sig till vetenskapliga och alldagliga synsätt: kunskap, sanning och argumentering, 
förhållandet mellan teori och erfarenhet när kunskapen utformas 
• förhållandet mellan individen och samhället som en filosofisk fråga, begreppen rättvisa och 
frihet 
• det goda och det rätta som filosofiska begrepp, arten av de moraliska värderingar som styr 
människans handlande, dessa värderingars förhållande till fakta och andra värdeomdömen; 
filosofiska uppfattningar om skönhet, om ett gott liv och om lycka. 
 
 
Fördjupade kurser 
 

2. Filosofisk etik (FI 2) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• bli insatta i den filosofiska etikens viktigaste problem, begrepp och teorier  
• kunna bedöma livet och handlandet ur moraliska synvinklar och motivera sina omdömen 
med etiska begrepp 
• förmå strukturera sina egna moraliska avgöranden och motiveringar utgående från den 
filosofiska etiken 
• lära sig ett kritiskt förhållningssätt och tolerans såväl gentemot sig själv som gentemot 
andra. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• tillämpande och normativ etik angående moralfrågor samt metaetik 
• grunden för olika moraliska värderingar och normer, moralens förhållande till rätt och 
religion, förnuftets och känslornas andel i moralisk övertygelse 
• objektivitet och subjektivitet i moraliska värderingar och normer, fakta i etiska grundfrågor 
samt våra möjligheter att nå fram till etiska sanningar 
• grunderna för den klassiska dygdetiken samt för konsekvens- och pliktetiken 
• filosofisk etik och frågan om ett gott liv 
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3. Kunskap och verklighet i filosofin (FI 3) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• kunna gestalta vad kunskap och vetande innebär i filosofi, i vetenskap och i dagligt liv 
• kunna bedöma hurdana bilder av verklighetens grundläggande väsen som uppstår i 
filosofin, i vetenskap och i olika världsåskådningar 
• lära sig att analysera och kritiskt bedöma tankeföreställningar och påståenden 
• lära sig att se den vetenskapliga forskningens och härledningens natur. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• metafysikens centrala frågor och grundbegrepp, olika uppfattningar om metafysikens väsen 
samt verklighetens natur i ljuset av naturvetenskaplig, humanistisk och praktisk kunskap 
• det sannas natur och sanningsteorierna 
• kunskapens möjligheter och gränser, kunskapens berättigande 
• att veta, förstå och tolka; skillnader och likheter mellan praktisk och vetenskaplig kunskap; 
naturvetenskaplig och humanistisk kunskap 
• den vetenskapliga forskningens natur och metodiska grundbegrepp 
• grunderna i argumentation och härledning 
 
4. Samhällsfilosofi (FI 4) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• bli förtrogna med de viktigaste begreppen och inriktningarna inom samhällsfilosofin 
• lära sig att gestalta samhällets natur och de centrala samhällsinstitutionernas verksamhet 
• kunna bedöma samhällsordningens legitimitet 
• kunna analysera förhållandet mellan samhället och individen samt den samhälleliga och 
politiska verksamheten. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• samhällelig rättvisa 
• individens rättigheter och skyldigheter, brott och straff  
• det berättigade i samhällsordningen, makten och ägandet: teorier om samhällsfördrag, 
anarkism och samhälleliga utopier 
• politisk filosofi: grundtankarna i konservatismen, liberalismen och socialismen samt nutida 
samhällsfilosofiska tolkningar av dem 
• filosofiska spörsmål i den moderna kulturen: kön och könsroller, identiteten och 
uppbyggnaden av den, utanförskap, främlingskap och mångkulturalism 
•aktuellafilosofiskafrågeställningar 
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Psykologi 
 
I egenskap av en vetenskap som undersöker människans handlande skall psykologin ge de 
studerande förmåga att allsidigt iaktta och förstå människan och de faktorer som påverkar 
hennes beteende. Med hjälp av psykologisk kunskap och psykologiska begrepp kan de 
studerande personligen bli medvetna om och bearbeta psykologiska fenomen. Kunskaper 
och färdigheter i psykologi stöder självkänslan, självutvecklingen och det psykiska 
välbefinnandet. Psykologins dels empiriska, dels reflekterande grepp ger de studerande 
möjlighet att utveckla sitt kritiska tänkande. 
      Undervisningen skall skapa förutsättningar för de studerande att förstå psykologisk 
kunskap och personligen kunna tillämpa den. De får hjälp att inse sambandet mellan 
psykologisk kunskap och sociala, kulturella och aktuella frågor samt att förstå psykiska, 
biologiska och sociala faktorers växelverkan och inbördes beroende. I undervisningen 
behandlas den psykologiska kunskapens karaktär och dess uppkomst med betoning på 
centrala frågor i aktuell forskning och i forskningstraditionen. 
 
Mål för undervisningen 
 
Målen för undervisningen i psykologi är att de studerande skall 
• utgående från vetenskapliga fakta lära sig se människans verksamhet som en helhet som 
grundar sig på växelverkan mellan psykiska, biologiska och sociala faktorer 
• behärska psykologins centrala begrepp, frågeställningar och metoder att skaffa sig 
information samt känna till psykologiska forskningsresultat och utgående från dem kunna 
bedöma den vetenskapliga kunskapens möjligheter och begränsningar 
• förstå psykologisk teori så att de kan tillämpa den när det gäller att se sin livssituation och 
sina möjligheter, främja sin psykiska tillväxt och sitt välbefinnande, samt kunna studera och 
utveckla sitt tänkande, sina människorelationer och sin interaktionsförmåga 
• kunna skaffa sig psykologisk kunskap ur olika informationskällor och vara kapabla att 
bedöma informationens tillförlitlighet 
• bli mogna för social och samhällelig verksamhet, lära sig se och möta samhälleliga och 
kulturella förändringar – som den tekniska utvecklingen – och lära sig förstå agerandet hos 
människor med olika kulturell och social bakgrund. 
 
Bedömning 
 
Vid bedömningen fästs vikt vid sådan kunskap som tar sikte på en kognitivt högtstående 
fattningsförmåga. Förmåga att bearbeta information och behärska helheter i stället för 
upprepning av enskilda fakta betonas. De studerande skall visa att de har förstått det som 
de läst och kan tillämpa det inlärda. 
 
Obligatorisk kurs 
 
1. Psykisk aktivitet, lärande och interaktion (PS1) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• bekanta sig med psykologin som vetenskap och med psykologins tillämpning på olika 
områden i samhället 

• förstå olika sätt att undersöka och förklara människans handlande 
• känna till psykologins centrala områden som emotion, motivation och kognitiva 

funktioner samt kunna iaktta och reflektera över människans handlande med hjälp av 
begrepp som återger dessa 

• med stöd av psykologisk kunskap förstå vad lärande innebär och med hjälp av denna 
kunskap kunna reflektera över sina studier 
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• kunna tillämpa socialpsykologisk kunskap, ge akt på social interaktion och kunna 
uppfatta sig själv som medlem av en grupp 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Kunskap om människans aktivitet 

• psykologiska grundbegrepp 
• psykologin som vetenskap: tillämpningsområden och forskningsmetoder 
• den fysiska, psykiska och sociala människan 
• människosynen inom olika psykologiska inriktningar 

 
Inlärningspsykologins grunder och tillämpningar 

• olika slag av inlärning 
• faktorer som påverkar inlärningen 

 
Socialpsykologins grunder 

• olika slag av grupper 
• roller och normer 
• gruppdynamik 

 
Kursens genomgående tema är informations- och mediekunskap. 
 
 
2. Människans psykiska utveckling (PS2) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• förstå de psykologiska, biologiska och sociala faktorer som utgör grunden för 
individens psykiska utveckling och inse dessa faktorers beroende av varandra 

• känna till centrala utvecklingspsykologiska teorier och kunna tillämpa 
utvecklingspsykologisk kunskap på sitt eget liv 

• förstå att människans psykiska utveckling fortsätter i många former under hela livet 
• förstå eventuella problem i anslutning till människans utveckling och vara medvetna 

om att man kan påverka utvecklingen 
• känna till hur den psykiska utvecklingen undersöks 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Människans livscykel 

• livscykelns olika faser 
• utvecklingens olika delområden: fysisk, kognitiv och psykosocial utveckling 
• faktorer som reglerar livscykeln 
• människans nervsystem i individutvecklingen 
• problem i den psykiska utvecklingen: forskningsresultat 

 
Individens utveckling i ljuset av utvecklingspsykologiska teorier 

• den kognitiva utvecklingen 
• den psykosociala utvecklingen 
• utvecklingen av jaguppfattningen 
• den psykosexuella utvecklingen 

 
Den sociala interaktionens och kulturens betydelse för den psykiska utvecklingen 

• identitetsutvecklingen: ungdomstiden 
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• vuxenlivets utmaningar och vändpunkter 
• det psykologiska åldrandet 

 
Kursens genomgående tema är informations- och mediekunskap. 
 
 
3. Grunderna för människans informationsbearbetning (PS3) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• lära sig förstå principerna för de grundläggande kognitiva processerna, som 
uppmärksamheten, perceptionen och minnesfunktionerna 

• förstå hur aktiviteten kan regleras och inse dess betydelse för människans 
välmående 

• lära sig grundprinciperna för nervsystemets byggnad och funktion samt känna till 
nervsystemets samband med de grundläggande kognitiva funktionerna 

• veta hur de grundläggande kognitiva processerna och nervsystemets funktioner 
utforskas 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Grundläggande kognitiva processer 

• uppmärksamhet och perception 
• minnet och glömska 
• sömn och dröm 

 
Den neurala regleringen av kognitiva funktioner 

• nervsystemets byggnad och funktion: nervsystemets samband med de 
grundläggande kognitiva funktionerna 

• störningar i den kognitiva aktiviteten: hjärnskador och rehabilitering 
• forskning i och tillämpning av kognitiv psykologi och neuropsykologi 

 
Kursens genomgående tema är informations- och mediekunskap. 
 
 
4. Motivation, känslor och intelligent aktivitet (PS4) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• förstå att människans aktivitet är underkastad såväl medveten styrning som påverkan 
av omedvetna funktioner 

• sätta sig in i grundläggande teorier om motivation och emotioner och förstå hur 
vetenskaplig forskning som gäller motivation och emotioner bedrivs utgående från 
dessa teorier 

• begripa hur motivationen, emotionerna och de kognitiva funktionerna bildar en 
dynamisk helhet som styr handlandet 

• förstå vilket samband motivationen och emotionerna har med individens och 
samhällets välmående 

• förstå medvetandets, tänkandets och språkets betydelse för människans handlande 
• förstå förutsättningarna och utvecklingsmöjligheterna för avancerat tänkande, 

intelligens och kreativitet ur individens och samhällets synvinkel 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
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Motiv och känslor 

• motiv på olika nivåer: exempelvis organiska, psykologiska och sociala motiv 
• att utveckla och upprätthålla motivationen 

 motivationsteorier 
• undersökning av motiv och känslor 
• känslors uppkomst, uttrycksformer och betydelse 

 känsloteorier 
• betydelsen av motivation, emotioner och reglering av dem för välbefinnandet på 

individuell och samhällelig nivå 
 aggression 
 stress och psykofysiologiska störningar 
 känslorna och motiven ses exempelvis utifrån den biopsykologiska, 

psykodynamiska och den humanistiska psykologins perspektiv 
 
Tänkande och språk 

• språk och begrepp 
• problemlösning och beslutsfattande 
• kreativt tänkande 
• intelligens 

 
Kursens genomgående tema är informations- och mediekunskap. 
 
 
5. Personligheten och den mentala hälsan (PS5) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 

• förstå vidden av personlighetsbegreppet och känna till hurdana forskningsmetoder 
som använts för att komma fram till kunskap om personligheten 

• känna till olika sätt att beskriva personligheten 
• inse svårigheterna när det gäller att definiera mental hälsa och förstå sambandet 

mellan den mentala hälsan och psykiska, biologiska, sociala och kulturella faktorer 
• känna till centrala störningar i den mentala hälsan och olika behandlingsmetoder för 

dem 
• känna till metoder för att upprätthålla den psykiska hälsan 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Personligheten 

• centrala begrepp och undersökning: exempelvis jaget och identiteten samt olika 
former av personlighetstest 

• olika uppfattningar om personligheten: personlighetsteorier 
• personlighetsforskning 

 
Psykisk hälsa 

• definitioner på psykisk hälsa 
• faktorer som påverkar den mentala hälsan 
• upprätthållande av den psykiska hälsan: självreglering 
• psykiska störningar: klassificering och psykologiska behandlingsmetoder 

 
Kursens genomgående tema är informations- och mediekunskap. 
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Historia 
 
  
Undervisningen i historia i gymnasiet skall ge de studerande förutsättningar att förstå olika 
tidsperioders karaktär, problem och förändringsprocesser i vår tid och hjälpa dem att bilda 
sig en uppfattning om världen internationellt sett. Historia är ett läroämne som skapar en 
individuell, nationell och europeisk identitet. Undervisningen utgår från historiens karaktär 
som vetenskapsgren och från grunderna för hur historisk kunskap uppstår. Därför bör man 
fästa uppmärksamhet vid hur historiska fakta analyseras och tolkas kritiskt och sträva efter 
att betrakta företeelserna ur olika perspektiv. Tid, förändring och kontinuitet samt 
orsakssammanhang utgör centrala historiska begrepp. I egenskap av ett läroämne där 
analys av förändringar betonas, skapar historien möjligheter att diskutera framtiden och att 
försöka bedöma vilka möjligheter den för med sig. Förhållandet mellan människan och miljön 
samt den mänskliga kulturens bredd, förståelse för kulturella olikheter och betydelsen av 
internationellt samförstånd skall betonas i undervisningen. Det egna landets förflutna bör 
granskas mot den världshistoriska bakgrunden. 
 
Det tematiska greppet möjliggör att kurserna kan avläggas i valfri ordning. Kurserna kan 
avläggas som distansstudier eller som självständiga studier.  
 
Mål för undervisningen 
 
Målen för undervisningen i historia är att de studerande skall 
• lära känna huvudlinjerna och de viktigaste historiska händelserna i Finlands historia och i 
  världshistorien samt händelsernas bakgrund och följder 
• se nuet som ett resultat av den historiska utvecklingen och som utgångspunkt för framtiden,   
  kunna relatera sin egen tid och sig själv till det historiska skeendet och på 
  så sätt bygga upp sin medvetenhet om historien 
• kunna skaffa sig kunskap om det förflutna och bedöma kunskapen kritiskt samt förstå att   
  historiska fakta kan tolkas på olika sätt, att den historiska kunskapen är relativ och 
  att orsakssammanhangen är mångfacetterade 
• kunna bedöma människans handlande i förgången tid och betrakta historiska företeelser 
  både utifrån respektive epok och utifrån vår tid 
• förstå kulturens olika uttrycksformer och se hur dessa skiljer sig från varandra 
• få stoff för att skapa sig en världsbild som värdesätter mänskliga rättigheter och 
  demokrati samt för att kunna handla som ansvarsmedvetna medborgare. 
 
De i grunderna för gymnasiets läroplan omnämnda temaområdena integreras på ett naturligt 
sätt i lärokurserna i historia. Finlandsvenska aspekter bör beaktas och ingå i undervisningen. 
 
Bedömning 
 
Bedömningen av insikterna skall utgå från de färdigheter och tänkesätt som är betecknande 
för historieämnet och från hur den studerande behärskar det centrala innehållet i lärokursen. 
Vid bedömningen skall speciell vikt fästas vid den studerandes förmåga att bygga upp väl 
strukturerade helheter, att skilja på väsentliga och oväsentliga fakta, att överblicka tidsförlopp 
och orsakssammanhang och att kritiskt bedöma historiska fenomen och källor. 
Kurserna bör bedömas allsidigt: vid sidan av skriftliga förhör kan man ha olika slag av 
uppgifter, projektarbeten och andra alternativa bedömningsmetoder. Elevernas fortlöpande 
prestationer och visade ansvar för studierna ingår även i bedömningsgrunderna. Den 
tillämpade kursen bedöms inte. 
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Obligatoriska kurser 
 
1. Människan, miljön och kulturen (HI1) 
 
Kursen behandlar växelverkan mellan människan och naturen samt den uppbyggnad och 
utveckling av kulturmiljön som skett som ett resultat av denna växelverkan från förhistorisk 
tid till nu. 
 
MÅL 
 
De studerande skall: 
• förstå beroendeförhållandet mellan människan och naturen som en del av en bärkraftig  
utveckling 
• inse hur människan brukar naturresurserna som utkomstkälla och hur detta inverkar på 
miljön och samhällsstrukturen 
• kunna ange produktionsekonomins utvecklingslinjer och inverkan på levnadssättet 
• känna till huvuddragen i befolkningstillväxten och de faktorer som bidragit till  den.   
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Förhistorien – fångstkulturens tid  
• människans utvecklingsskeden 
• samlarnas och jägarnas levnadssätt 
 
Avsnittet är en introduktion till den äldsta historien 
 
Jordbruket och de förändringar som det medförde 
• arbetsfördelningen och kulturens uppkomst 
• kulturerna i de stora floddalarna 
 
Den neolitiska revolutionen och högkulturer: Mesopotamien, Egypten 
  
Medelhavets ekonomiska sfär under antiken 
• näringslivet i Grekland 
• Rom – en miljonstad och ett imperium 
• slaveriet och antikens teknik 
 
Kreta och stadsstaten Aten.  
 
Avsnittet berör politik, ekonomi och kommunikationer 
 
Det ekonomiska systemet och samhällssystemet under medeltiden  
• feodalsamhället 
• befolkningen, handeln och städerna under medeltiden 
 
Därtill behandlas folkvandringstiden, som ett skede i övergången till medeltiden. Hansans 
och kyrkans betydelse 
 
Upptäcktsfärderna  
• förutsättningarna för upptäcktsfärderna och följderna av dem 
• uppkomsten av en världsekonomi 
 
Upptäcktsfärdernas betydelse och följder 
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Den industrialiserade världen 
• tekniska innovationer och verkstadsindustrins första skeden 
• förändringarna i arbetsförhållanden 
• samhällsförändringarna och miljökonsekvenserna 
• förändringarna i stadsstrukturen  
 
I detta avsnitt behandlas även urbaniseringen och migrationen 
 
Det globala konsumtionssamhället 
• uppdelningen av råvaror och marknader 
• massproduktionen och konsumtionssamhället 
• den socialistiska planekonomin 
• utformningen av den tredje världen 
• tillväxtens gränser och nya utmaningar  
 
Denna del undervisas med hjälp av dagsaktuella fakta ur massmedia  
 
2. Den europeiska människan (HI 2) 

  

Kursen behandlar centrala vinningar inom den europeiska kulturen samt förändringarna i 
den europeiska människans världsbild och den vetenskapliga och idéhistoriska utveckling 
som ligger bakom förändringarna. De studerande skall bekanta sig med den europeiska 
kulturens framsteg med hjälp av olika slags historiskt källmaterial. Kulturen bör förstås som 
ett övergripande begrepp. 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall  
• förstå vad europeiskheten grundar sig på genom att bekanta sig med Europas centrala   
  kulturarv  
• inse betydelsen av vetenskapliga rön för människans världsbild  
• kunna analysera olika kulturföreteelser som uttryck för sin tid 
• känna till de idéhistoriska strömningarna bakom samhällsutvecklingen  
• bli förtrogna med levnadssätten och världsbilden under olika tidsperioder.  
 
CENTRALT INNEHÅLL  
 
Innehållet i kursen kan även anknytas till företeelser i Finlands historia 
 
Antiken                                                                  
• demokratins uppkomst        
• kulturen under antiken     
 
Därtill behandlas hellenismens inflytande på kulturen ; antikens berömda personer, enskilda 
händelser och vardagslivet  
          
Enhetskulturen under medeltiden 
• den medeltida människans världsbild och sedvänjor 
• religionens inflytande på kulturen 
 
Avsnittet betonar en analys av begreppet ”den mörka medeltiden” 
 
Den nya tidens genombrott  
• renässansen och kunskapsrevolutionen  
• reformationen 
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• barocken som ett uttryck för envälde och motreformation  
• uppkomsten av en naturvetenskaplig världsbild 
 
De viktigaste kännetecknen för de olika kulturströmningar genomgås 
 
Upplysningens tidevarv  
• upplysningsfilosofin och dess inverkan på samhället och konsten 
• det ideologiska arvet från Förenta staternas frigörelse och från franska revolutionen  
 
Därtill behandlas de fyra stora politiska ideologierna och imperialismens inverkan på de 
historiska händelserna under 1800-talet 
 
Idéernas århundrade  
• centrala ideella inriktningar och strömningar i konsten 
• vetenskapen som utmanare av religionen  
• borgerskapets århundrade 
 
Därtill behandlas den dominerande kulturströmningarna i hela världen 
 
Nutiden  
• kulturens splittring 
• populärkulturen som massunderhållning  
 
Avsnittet undervisas med hjälp av dagsaktuella fakta ur olika massmedia 
 
 
3. Internationella relationer (HI 3) 
 
Kursen behandlar de viktigaste händelserna och förändringarna inom den internationella 
politiken från och med slutet av 1800-talet och deras bakgrund. Företeelserna analyseras 
utgående från den ekonomiska, ideologiska och maktpolitiska konkurrensen. En central 
infallsvinkel är demokrati kontra diktatur. 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• känna till den internationella politikens grundbegrepp och teori 
• förstå hur det internationella samarbetet i huvudsak är uppbyggt och vilka motsättningar 
  som finns 
• förstå vilken inverkan ideologiska och ekonomiska intressekonflikter har haft på 
  de internationella relationernas utveckling. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Stormakternas strävan efter dominans 

 
Grundläggande begrepp inom den internationella politiken  

• teori och praxis inom imperialismen  
• maktblocken och allianspolitiken 

Första världskriget och dess inverkan på den internationella politiken 
• krigets följder 

 
Tiden mellan världskrigen samt andra världskriget 
 
Europeiska ytterlighetsrörelser, demokratins kris och förföljelser 
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• ekonomiska utvecklingen i världen 
• aggression, undfallenhet och isolationism 

Andra världskriget och dess följdfenomen 
 
Det kalla kriget 
 
Kalla krigets teori: Förenta staterna och Sovjetunionen som ledare i en bipolär värld 

• militärblocken 
Kalla krigets ideologiska, ekonomiska och militära fronter 

• Marshallhjälpen, Korea, Berlin, Vietnam 
Krisernas karaktär under det kalla krigets tid 

• återverkningarna 
Tyskland som arena för det kalla kriget 

• BRD, DDR, Berlinmuren 
Kinas roll i den internationella politiken 
 
En ny tid av osäkerhet 
 
Sovjetunionens splittring och bipolaritetens upplösning 

• Östblockets upplösning, Europas integrering 
Internationella fredssträvanden 

• Organisationer - idéer 
Tredje världen som en del av den internationella politiken 

• fattigdom, diktatur, sjukdomar, nöd och terrorism 
Mellanöstern som ett problemfält 

• Israel, araber och islam 
Förändringen i Förenta staternas ställning i den internationella politiken 

• Ensam supermakt och världspolis 
Nya internationella strukturer 

• Rättvisa och jämlikhet för hållbar utveckling 
 
4. Vändpunkter i Finlands historia (HI 4) 
 
Kursens syfte är att analysera viktiga förändringsprocesser och utvecklingslinjer i Finlands 
historia från 1800-talet till nutiden. Centrala frågor är förändringarna i Finlands statliga och 
internationella ställning, kriser i anslutning till dem, övergången från ståndssamhälle till 
medborgarsamhälle samt ekonomiska och kulturella brytningar. 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• känna till de viktigaste samhälleliga och ekonomiska förändringarna 
• kunna ställa den politiska utvecklingen i Finland i relation till den allmäneuropeiska 
  och världspolitiska bakgrunden 
• förstå sambanden mellan olika företeelser i det ekonomiska, sociala, kulturella, 
  ideologiska och politiska livet. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Regionala och lokala aspekter beaktas i kursen 
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Arvet från den svenska tiden  

• rättssyn, skola, kyrka och kultur  
 
Maktskiftet 
 
Finlands införlivande med Ryssland 

• mellanstatlig och internationell konflikt 
Autonomins uppkomst 

• styrelse och folkrepresentation 
 
Finskhetsrörelsens uppkomst och den nationella väckelsen 
 
Den ideella grunden och centralgestalterna 

• fennomaner och svekomaner 
 
Samhällelig och ekonomisk brytning 
 
Näringsstrukturens förändring och industrialiseringen av Finland 

• ekonomiska reformer 
• infrastrukturens tillkomst 

Ståndssamhällets upplösning och medborgarsamhällets framväxt 
• urbanisering och  
• folkrörelser 

Förtrycksperioderna och demokratins uppkomst 
• enväldets kris  

 
Finlands självständighetsprocess 
 
Finlands frigörelse 

• internationella utvecklingen 
Inbördeskriget / frihetskriget 

• kamp om frihet och statsform 
Regeringsformen 

• den kontrollerade demokratin 
 
Från tudelning till enande 
 
Högerradikalismens uppkomst 

• ekonomi, demokrati och ytterlighetsrörelser 
Levnadsstandardens uppsving 

• ekonomisk utveckling och  
• sociallagstiftningens tillkomst 

Kulturen som konsumtionsvara 
• överklasskultur blir vardagskultur 

 
Andra världskriget och dess följder 
 
Krigen och återuppbyggandet 

• orsaker, innebör och konsekvenser 
• industrialiseringens genombrott 

Omläggning av utrikespolitiken 
• från konfrontation till samarbete 
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Välfärdsstatens uppkomst 
 
Strukturella förändringar 

• näringslivets utveckling 
• urbaniseringen och dess konsekvenser 
• flyttningsrörelser  

De kulturella och samhälleliga förändringarna på 1960- och 1970-talet 
• välfärdssamhällets framväxt 
• arbetslivets demokratisering 
• kulturens internationalisering 
 

Finlands nya internationella ställning 
 
Anslutning till den internationella integrationen kulturellt, ekonomiskt och politiskt 

• nordiskt samarbete 
• utvecklingen av förhållandet till den europeiska integreringen 

Finländarnas framtid som en del av ett globalt system 
• Finlands mål och del i det internationella samarbetet  

 

 
Fördjupade kurser 
 
5. Finland från förhistorien till autonomin (HI 5) 
 
Kursen behandlar de viktigaste utvecklingslinjerna i Finlands historia före år 1809 och det 
finländska kulturarvet 
 
MÅL 
  
De studerande skall: 
• känna till de historiska utvecklingslinjerna i vårt land och deras beroende av 
  Östersjöområdet 
• känna till befolkningens, de sociala förhållandenas och ekonomins utveckling i Finland 
• inse sambanden mellan den finländska bildningen och den västerländska kulturen 
• lära sig att värdesätta det finländska kulturarvet  
• lära sig att förknippa de historiska utvecklingslinjerna med sin hembygds historia och   
kunna se utvecklingen också ur den enskilda människans synvinkel 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
 Förhistorien 
• förhistorien och olika tolkningar av finnarnas och samernas härstamning 
• bosättning, levnadsvillkor, religion och föreställningar samt yttre förbindelser 
 
I detta avsnitt kan också vikingatiden och dess betydelse för Finland behandlas 
 
Finlands anslutning till den västeuropeiska kulturgemenskapen på medeltiden 
• Finland i gränsområdet mellan öst och väst 
• ståndssamhällets uppkomst 
• bosättning, näringsgrenar, religiösa och politiska förändringar   
 
Korstågstiden och Kalmarunionen 
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Den nya tidens nya vindar 
• reformationen och centralmaktens allt starkare ställning 
 
Gustav Vasa och hans söner  
  
Stormaktstiden 
• stormaktstidens spår i Finland 
• ekonomi, befolkning, utbildning  
 
Stormakten Sverige-Finlands tillkomst, expansion och fall 
 
Frihetens och nyttans tid 
• den kulturella och ekonomiska utvecklingen 
• reformerna under den gustavianska tiden 
• de första stegen till en nationell medvetenhet 
 
Under kursen uppmärksammas de lokala fynden och händelserna under respektive 
tidsperiod 
 
 
6. Kulturmöten (HI 6) 
 
Under kursen behandlas valfritt särdragen och nuläget i någon eller några kulturkretsar samt 
kulturell växelverkan. Kulturen bör uppfattas som ett övergripande begrepp. De 
kulturområden som behandlas skall ligga utanför Europa. 
 
MÅL 
Kursens mål är att de studerande skall 
• bli förtrogna med kulturella grundbegrepp och lära sig att förstå värderingar och   
levnadssätt i en kultur som avviker från den egna kulturen 
• förstå sambanden mellan andlig kultur, samhällsstruktur, näringsliv och naturförhållanden 
• känna till den historiska utvecklingen i den kultur som behandlas och dess växelverkan   
med andra kulturer 
• lära sig att analysera olika uttrycksformer för kulturen i fråga, till exempel i konsten, 
religionen och de sociala strukturerna 
• kunna beakta olikheter i den kulturella bakgrunden i interaktionssituationer. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Ett eller flera av följande kulturområden skall behandlas: 
• Afrika 
• arktiska kulturer 
• ursprungskulturerna i Australien och Oceanien 
• Indien 
• den islamska världen 
• Japan 
• Kina 
• Korea 
• Latinamerika 
• Nordamerikas ursprungskulturer 
 
Ett eller flera kulturområden behandlas mångsidigt. De valda områdens historia, kultur, 
ekonomi, demografi, politik samt dagsaktuella läge betonas.   
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Tillämpad kurs 
 
7. Preparationskurs för ämnesrealen (HI 7) 
 
Kursen riktar sig till studerande som förbereder sig för ämnesrealen i historia och  / eller 
samhällslära. 
 
MÅL 
 
Eleverna skall: 

• lära sig besvara olika typer av ämnesfrågor i realprovet 
• repetera centrala teman i gymnasiets historie- och samhällslärakurser 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
 

• att skriva ett bra essä-svar 
• analys av statistik, dokument och bilder 
• längdsnitt kring olika teman 
• aktuella samhälleliga frågor 
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Samhällslära 
 
 
Undervisningen i samhällslära syftar till att fördjupa de studerandes uppfattning om det 
omgivande samhället. Samhällets struktur och centrala företeelser, makt, ekonomi och 
medborgarinflytande granskas ur finländsk, europeisk och global synvinkel. Samhällsläran 
bygger på innehållet i samhällsvetenskaper och juridik. Den skall skapa förutsättningar för de 
studerande att aktivt och kritiskt undersöka aktuella företeelser och delta i samhällelig 
verksamhet. 
Undervisningen skall utgå från centrala samhällsetiska värderingar som rättvisa och 
jämlikhet, socialt ansvar, respekt för mänskliga rättigheter, uppskattning av arbete och 
entreprenörskap samt ett aktivt medborgarskap. 
Kurserna kan avläggas i valfri ordning och / eller som distansstudier eller självständiga 
studier. 
Kurs 7 i historia täcker även samhällsläran som preparationskurs för ämnesrealprovet. 
 
Mål för undervisningen  
 
Målen för undervisningen i samhällskunskap är att de studerande skall 
• uppfatta samhällets karaktär som ett resultat av den historiska utvecklingen 
• känna till grunderna för och förfaringssätten i samhällssystemet och näringslivet i Finland 
och kunna sätta in dem i europeiska och internationella sammanhang 
• behärska de centrala begreppen inom samhälle och ekonomi 
• få klart för sig vilka möjligheter att påverka och delta som finns i ett demokratiskt   samhälle 
och också kunna utnyttja dem 
• kunna skaffa sig aktuella fakta ur olika källor och kritiskt kunna bedöma verbal, visuell och 
statistisk information 
• kunna bilda sig en motiverad åsikt om kontroversiella sociala och ekonomiska frågor som 
är knutna till värderingar 
• bli kapabla att bilda sig en samhällsuppfattning som bygger på ansvarskänsla, tolerans  och 
respekt för jämlikhet. 
 
De i grunderna för gymnasiets läroplan omnämnda temaområdena integreras på ett naturligt 
sätt i lärokurserna i samhällslära. Finlandssvenska aspekter  bör beaktas i undervisningen. 
 
 
Bedömning 
 
Vid bedömningen av de studerandes insikter i samhällslära fästs vikt vid hur väl de 
behärskar lärokursens sakinnehåll och centrala begrepp och vid hur väl de kan uttrycka sina 
kunskaper strukturerat och kritiskt bedöma och tolka samhällsföreteelser samt verbal, 
numerisk och grafisk information i olika form. Dessa färdigheter bedöms i anslutning till 
kurserna med mångsidiga provuppgifter och / eller med andra bedömningsgrunder som 
samhällengagemang, nutidsorientering, aktivt deltagande i klassrumsdiskussionerna, 
projektarbeten och olika arbetsuppgifter. 
 
 
Obligatoriska kurser 
 
1. Samhällskunskap (SL 1) 
 
Under kursen orienteras de studerande i politik och samhällssystem med tonvikt på det 
finländska samhället, som analyseras med hjälp av begrepp och teorier i statskunskap, 
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socialpolitik och sociologi. Utvecklingen av samhällets grundstrukturer, makt och inflytande 
utgör centrala perspektiv. 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• lära sig förstå grundstrukturerna i det finländska samhället 
• känna till medborgarnas grundläggande rättigheter och vilka tillvägagångssätt och   
möjligheter de har för att påverka samhället 
• tillägna sig ett balanserat och analytiskt synsätt på samhället 
• känna till grunderna för välfärdssamhället. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Det finländska samhällets utveckling 
• befolkningsstrukturen i Finland 
• välfärdsstatens tillkomst 
• välfärdsstatens möjligheter 
 
Därtill behandlar avsnittet EU:s struktur och vårt lands möjlighet att påverka 
beslutsprocessen. 
 
Makt 
• maktbegreppet och former för maktutövning 
• olika politiska system 
 

Avsnittet behandlar tredelningen av makten i republiken Finland. Därtill görs en 
jämförelse med andra politiska system 

 
 
Inflytande 
• demokratin och medborgarsamhället 
• global påverkan 
• utmaningar för medborgarinflytandet 
 
Avsnittet behandlar den finländska medborgarens olika möjligheter att påverka och delta 
lokalt, nationellt och internationellt  

 
Rättsstaten och säkerhetssystemen 
• grundläggande rättigheter 
• rättsväsendet och ordningsmakten 
• säkerhetspolitik och varierande hotbilder 
 
Avsnittet behandlar den finländska medborgarens rättigheter och skyldigheter samt garantier 
för säkerheten i Finland. 
 
Socialpolitiken 
• syfte, uppgift och former 
 
Avsnittet behandlar omsorgen av medborgarna i Finland för att skapa trygga 
levnadsvillkor för invånarna 
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2. Ekonomisk kunskap (SL 2) 
 
Kursen utgör en introduktion i näringslivets verksamhetsprinciper. Den grundar sig på de 
ekonomiska vetenskaperna. I den behandlas mikro- och makroekonomiska frågor ur 
konsumentens, företagens och staternas synvinkel. De studerande ges en inblick i 
näringslivet med hjälp av olika typer av statistik och andra källor. 
I kursen belyses hur olika ekonomiska faktorer påverkar samhället. Under kursen följer 
eleverna med de aktuella ekonomiska händelserna på ett lokalt, nationellt och internationellt 
plan.   
 
 
MÅL 
 
De studerande skall  
• bli insatta i nationalekonomins grunder, dess viktigaste begrepp och teorier  
• få en inblick i Finlands och det internationella näringslivets nuläge och framtidsutsikter  
• bli kapabla att fatta dagliga ekonomiska beslut och granska ekonomiska frågor också ur      
  etisk synvinkel  
• känna till arbetets och företagsamhetens betydelse för samhällsekonomin.  
 
CENTRALT INNEHÅLL  
 
Finländarnas näringsgrenar  
• primärproduktionen 
• teknologin och industrialiseringen  
• servicesamhället  
 
Avsnittet behandlar ur en historisk synvinkel hur Finlands näringsgrenar har förändrats  
 
Den ekonomiska verksamheten och företagen 
• grundläggande ekonomiska begrepp  
• efterfrågan, utbud och jämvikt i marknadsekonomin  
• olika former av konkurrens 
• företagsverksamhet och konsumtion 
 
Avsnittet uppmärksammar de företagen och deras verksamhet 
 
Fluktuationer och rubbningar i det ekonomiska livet 
• ekonomisk tillväxt 
• keynesianism och monetarism som alternativa utvägar ur ekonomiska kriser 
 
Avsnittet belyser problematiken med att styra den ekonomiska utvecklingen 
 
Penningpolitiken och finansmarknaden  
• avregleringen av marknaden 
• finansmarknadens struktur  
• penningpolitik och ränta 
 
I avsnittet betonas finansieringssystem och penningpolitikens betydelse 
 
Den offentliga ekonomin och den ekonomiska politiken  
• beskattning och finanspolitik 
• politiken och marknadskrafterna 
• inkomstpolitiken  
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Behandlas med utgångspunkt hos medborgaren 
 
Finland i den internationella handeln 
• den internationaliserade ekonomin och Finland  
• globaliseringens effekter 
 
Avsnittet kan belysa olika etiska konflikter  
 
Finlands ekonomiska framtidsutsikter  
• riskfaktorer, möjligheter och tillväxtgränser 
 
 
 

Fördjupade kurser 
 
3. Medborgarens lagkunskap (SL 3) 
 
Kursen skall ge de studerande grundläggande kunskaper om Finlands rättsordning och lära 
dem att bevaka sina rättigheter samt att själva utföra enkla rättshandlingar. 
 
MÅL 
Kursens mål är att de studerande skall 
• lära sig grundläggande fakta om Finlands rättsordning och de viktigaste principerna för den 
• få baskunskaper om domstolsväsendet i Finland och om internationella domstolar som   har 
betydelse för medborgarna 
• lära sig att själva sköta de vanligaste rättsärendena 
• lära känna sina rättigheter, förmåner och skyldigheter som medborgare, arbetstagare och 
konsument 
• kunna hitta och använda viktiga juridiska källor 
• vilja handla rätt och lagenligt. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Grunderna i lagkunskap 
• Finlands rättshistoria 
• rättsordningen och domstolsväsendet 

• Korsholms härad och tingsrätt  
• grundläggande begrepp 
• källor för juridisk information 
 
Medborgarens vanligaste rättshandlingar 
• familjerätt 

• barn och ungdom 
• inklusive samboförhållanden 

• arbetsrätt med betoning på 
• ungdomar i arbete 

• konsumentskydd 
• unga konsumenter 

• skuld, borgen och bristande betalningsförmåga med betoning på 
• ungdomar och deras svårigheter 

• boende 
• hyresrätt 

• överklagande av myndigheters beslut 
• förvaltningsförfarande 



 157

 
Straff- och processrätt 
• rättegångar och alternativ till dem 

• de unga och lagen 
• strafformer 

• olika strafformer för ungdom 
• internationell rätt och åberopande av den 
 
4. Europeiskhet och Europeiska unionen (SL 4) 
 
Kursen orienterar de studerande i Europeiska unionens verksamhet och i den enskilda 
medborgarens ställning i ett integrerat Europa samt uppmuntrar dem att delta i den aktuella 
debatten om unionen. 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• få allsidig och fördjupad information om Europeiska unionen och dess verksamhet 
• lära sig att agera som medborgare i Europeiska unionen 
• lära sig se fördelar och nackdelar, möjligheter och risker som den europeiska  integrationen 
medför 
• kunna skaffa sig jämförande information om Europeiska unionen och dess medborgare 
• förstå betydelsen av den europeiska integrationen för sitt eget liv och för  det politiska 
systemet. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Den europeiska identiteten 
• gemensamma europeiska värderingar 
• medborgarskap i Europeiska unionen 
 
Påverkan och inflytande inom Europeiska unionen 
• beslutsprocessen i Europeiska unionen 
• finländarnas ställning i Europeiska unionens beslutsprocesser 
• olika slags medlemmar 
 
Europeiska unionens regionala verkningar 
• de ungas möjligheter att studera och arbeta inom EU 
• regionernas EU ur medborgarens synvinkel 
 
Europeiska unionens utmaningar 
• utvidgningen av EU 
• den gemensamma säkerhetspolitiken 
• EU och de globala systemen 
 
I kursen kan med fördel ingå temastudier och problemorienterande frågeställningar. 
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KONST- OCH FÄRDIGHETSÄMNEN 
 
Gymnastik 
 
 
Syftet med undervisningen i gymnastik i gymnasiet är att främja en sund och aktiv livsstil och 
leda ungdomarna till att inse idrottens betydelse för det fysiska, psykiska och sociala 
välbefinnandet. Positiva erfarenheter av läroämnet stärker den psykiska aktiviteten och 
hjälper dem att orka i skolarbetet. I gymnastiken uttrycker de studerande sig och får 
upplevelser.  
Gymnastik är ett läroämne som förutsätter aktivitet och det utvecklar därför de studerandes 
fysiska och motoriska egenskaper och stöder en balanserad tillväxt och mognad. Genom 
gymnastik och idrott stärks också den sociala förmågan och samhörigheten. De studerande 
skall ledas till att ta ansvar, till att förstå betydelsen av rent spel och till att iaktta goda vanor. 
Undervisningen i gymnastik bygger på en etisk och estetisk värdegrund. Genom att öva upp 
den fysiska konditionen och iaktta den börjar de studerande inse betydelsen av en god 
kondition för att orka och kunna arbeta.  
Genom en mångsidig undervisning i gymnastik skapas förutsättningar för att de självständigt 
skall kunna utöva olika idrotter och motionsformer. Gymnastiken skall bedrivas allsidigt med 
hänsyn till årstiderna och till de lokala förhållandena. Den arrangeras i form av individuell 
undervisning, smågruppsundervisning och gruppundervisning. De finländska 
idrottstraditionerna skall beaktas i valet av grenar och motionsformer. För elever som är i 
behov av särskilt stöd differentieras undervisningen enligt deras individuella behov. Man bör 
värna om säkerheten och ta hänsyn till särskilda behov för studerande med annan kulturell 
bakgrund eller religiös övertygelse. 
 
Mål för undervisningen 
 
Målen för undervisningen i gymnastik är att de studerande skall 
• utveckla sina färdigheter och kunskaper i olika gymnastik- och idrottsgrenar 
• lära sig att utöva gymnastik och idrott på egen hand 
• förstå den betydelse motion har för hälsan, studieförmågan och arbetskapaciteten. 
• kunna bedöma sin fysiska kondition och ställa upp mål för sig 
• tillägna sig goda vanor och följa dem, lära sig att iaktta överenskomna regler och att ta 

hänsyn till naturen 
• kunna arbeta i uppbyggande anda, tryggt och ansvarsfullt både självständigt och i grupp. 
 
Följande temaområden som nämns i grunderna för gymnasiets läroplan har anknytning till 
ämnet gymnastik: 
 
Aktivt medborgarskap och entrepenörskap 
 
Eleverna deltar i planeringen av kursinnehållet i gymnastikkurserna och tar ansvar för den 
egna fysiska aktiviteten både på lektionerna och när det gäller vardagsmotion och annan 
hälsomotion. 
 
Hälsa och trygghet 
Alla mål som nämns i den riksomfattande läroplanen angående temaområdet kan omfattas. 
 
Hållbar utveckling 
Eleverna förstår betydelsen av livslång motion 
 
Kulturell identitet och kulturkännedom 
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Naturupplevelser 
Lokala och nationella idrottsformer under olika årstider 
 
 
Teknologi och samhälle 
Eleverna känner till att man kan dra nytta av teknologin vid fysisk träning t.ex. pulsmätare 
och digital videokamera. 
 
Informations- och mediekunskap 
Eleverna känner till och kan dra nytta av samt kritiskt granska mediautbudet t.ex. internet vid 
uppgörandet av träningsprogram. 
 
Bedömning 
 
Vid bedömningen i gymnastik beaktas de studerandes aktivitet, ansvar och hänsyn mot sig 
själv och andra och inställning samt deras färdigheter, kunskaper och funktionsförmåga. 
Bedömningen baserar sig på kontinuerlig observation och kan kompletteras med olika typer 
av test. Bedömningen kan kompletteras med elevens självutvärdering. Kurs 6,7och 8 
bedöms inte 
 
 
Obligatoriska kurser 
 
I de obligatoriska kurserna fördjupas de studerandes färdigheter och kunskaper från 
grundskolan och de ges också möjlighet att bekanta sig med nya grenar. När det är 
nödvändigt individualiseras undervisningen utifrån de studerandes behov. När man lägger 
upp kurserna skall årstiderna beaktas så att det under de obligatoriska kurserna går att utöva 
sommar- och vinteridrott samt både inom- och utomhusgrenar. I undervisningen betonas 
idrottens inverkan på hälsan och välbefinnandet. Vid gruppbildningen skall också säkerheten 
beaktas. 
Lokalt betyder detta att gruppstorlekarna inte får vara för stora och om det finns elever med 
specialbehov i gruppen bör gruppstorleken vara ännu mindre. Det rekommenderas att 
eleverna  tar de obligatoriska kurserna före de fördjupade. 
 
1. Färdighet och kondition (GY 1) 
 
MÅL 
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• kunna fortsätta den träning och fördjupa de färdigheter som de har från grundskolan 
• få handledning i allsidig idrottsutövning 
• få positiva erfarenheter av gymnastik och idrott 
• efter råd och lägenhet bekanta sig med nya idrottsformer 
• förstå betydelsen av att bygga upp en mångsidig fysisk kondition och kunna verka till 

förmån för hälsa, välbefinnande och trygghet 
• kunna planera och genomföra praktiska uppgifter parvis 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• uppövning av den fysiska konditionen, testning och bedömning av den 
• muskelvård och avslappning 
• bollspel inomhus och utomhus, klubbspel och racketspel 
• gymnastik i olika former 
• dans i olika former 
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• vinteridrott 
• simning och livräddning 
• friidrott 
• orientering och motion i naturen 
 
2. Träning ensam och tillsammans med andra (GY 2) 
 
MÅL 
 
 Kursens mål är att de studerande skall 
• få mångsidigare färdigheter och kunskaper inom olika grenar 
• få grundläggande kännedom om hur man gör upp ett konditionsprogram, genomför det och 

dokumenterar det i form av en idrottsdagbok 
• individuellt få vägledning i hur de aktivt kan utöva hälsofrämjande sporter 
• lära sig att träna ansvarsfullt både på egen hand och i grupp 
• lära sig uppskatta och upprätthålla hälsan och arbetsförmågan 
• utvecklas i socialt umgänge. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• träning av den fysiska konditionen, muskelvård och avslappning 
• bollspel inomhus och utomhus, klubbspel och racketspel 
• gymnastik i olika former 
• dans i olika former 
• vinteridrott 
• konditionssimning och vattengymnastik 
• konditionsidrott 
• någon ny idrottsgren eller motionsform 
 
 
FÖRDJUPADE KURSER 
 
MÅL 
 
Målet med kurserna är att de studerandes: 

• egen aktivitet skall betonas 
• samverkan skall främjas 
• skolans inre samhörighet skall stärkas 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Innehållet i de fördjupade kurserna preciseras i samråd med de studerande. 
 
3. Stimulerande motion (GY 3) 
 
Syftet med kursen är att hjälpa de studerande att orka och att öka vakenheten i studierna 
genom avslappnande och stimulerande erfarenheter av idrott. Kursen kan bestå av en eller 
flera motionsformer. Läraren preciserar kursinnehållet tillsammans med gruppen. 
 
 
 
 
4. Motion tillsammans (GY 4) 
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Syftet med kursen är att främja de studerandes gemensamma motionsintressen. I 
arbetssätten betonas samverkan i grupp. Kursinnehållet kan bestå av gamla danser eller 
någon annan motionsform som idkas tillsammans. 
 
5. Motionsidrott (GY 5) 
 
Syftet med kursen är att effektivera regelbunden motion, att höja och iaktta konditionen och 
att inse betydelsen av att ständigt röra på sig. De studerande gör upp ett personligt 
motionsprogram som genomförs både självständigt och i grupp. Läraren preciserar 
kursinnehållet tillsammans med gruppen. 
 
6.  Innebandy 
 
Syftet med kursen är att eleverna får fördjupa sig i innebandy både spelmässigt och 
teknikmässigt samt att man har möjlighet att träna inför skolidrottsförbundets 
innebandyturnering. 
 
7.  Korgboll och andra bollspel. 
 
Syftet med kursen är att eleverna får fördjupa sig i korgboll och eventuellt också andra 
bollspel både spelmässigt och teknikmässigt  samt att man har möjlighet att träna inför 
skolidrottsförbundets turneringar. 
 
 
8.  Ledarskap eller domarkurs. 
 
Syftet med kursen är att eleverna skall kunna avlägga ledarskaps eller domarkurser som 
förbund inom olika grenar ordnar t.ex. grundkurs för simlärare, c-tränarkurser osv. 
 
Kursen kan inte avläggas på skolan, men man kan få kursen tillgodo om timantalet och 
kurskraven motsvarar en gymnasiekurs och om kursen avläggs under gymnasietiden.  
Eleven bör alltid fråga rektor före kursens början om den kan godkännas som kurs i 
gymnasiet. 
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Musik  
 
Gymnasiets musikundervisning utgår från tanken att musiken utgör en betydelsefull del av 
människans kultur. Musikundervisningen syftar till att de studerande skall bli medvetna om 
sitt förhållande till musiken och fördjupa det. Ett personligt förhållande till musiken stärker 
identiteten och människans hela välbefinnande samt stöder självkänslan. 
De studerande skall lära sig att förstå allehanda former av musik och deras betydelse. De 
skall erbjudas upplevelser, färdigheter och kunskaper som ökar deras musikaliska bildning 
och sporrar dem till ett livslångt intresse för musik. Det viktiga i musikundervisningen är att 
de studerande skaffar sig ett eget uttryck, kreativitet, interaktionsfärdigheter och positiva 
erfarenheter.  
Det musikaliska kunnandet, tänkandet och förmågan att bedöma sin egen verksamhet 
utvecklas i samverkan med andra. Att musicera tillsammans är en enastående 
gruppdynamisk verksamhet, som förstärker umgänges- och kommunikationsförmågan. Att 
producera musik – att sjunga, spela och improvisera – och att lyssna utgör det centrala 
innehållet i undervisningen.  
I valet av lärostoff bör de studerandes olika inriktning och utgångsnivå beaktas. Under 
kurserna i musik skall man sträva efter att var och en får meningsfulla musikaliska uppgifter. I 
egenskap av ett konstnärligt ämne skall musiken bidra till den kulturella verksamheten i 
skolan och också skapa sådan. Den utgör en viktig del av skolans fester och andra 
evenemang. Genom studier i musik fördjupas kännedomen om den egna kulturen och andra 
kulturer. Den hjälper oss att sätta värde på kulturell mångfald och att förstå den växelverkan 
som förekommer mellan olika kulturer och konstarter. De studerande skall bli kapabla att 
arbeta konstnärligt, att engagera sig i kulturellt arbete, att utnyttja modern teknik på musikens 
område och att kritiskt bedöma det mediala musikutbudet.  
 
Mål för undervisningen  
 
Musikundervisningens mål är att de studerande skall 

• bli medvetna om sitt förhållande till musiken och kunna bedöma det samt lära sig att 
uppskatta olika musikaliska uppfattningar 

• lära sig att uttrycka sig musikaliskt genom sång och spel 
• utveckla sin förmåga att lyssna på musik och tolka vad de hör, också när de 

musicerar 
• fördjupa sina insikter i olika musikstilar, musikarter och i musikens historia 
• bli på det klara med sin musikaliska identitet, lära sig att förstå mångfalden av 

musikkulturer och bidra till interaktionen mellan olika kulturer 
• lära sig att förstå musikens och ljudets betydelse i medierna 
• kunna verka ansvarsfullt och träget i aktiv samverkan i sin grupp 
• kunna ställa upp mål för sina musikstudier och bedöma resultaten.  

 
Bedömning  
 
Musikundervisningen skall samtidigt erbjuda flera sätt att utveckla de studerandes 
musikaliska talang och musikaliska kunnande. Varje studerande skall fördjupa sina 
musikaliska färdigheter både självständigt och i grupp. Dessa särdrag i musikundervisningen 
förutsätter en kontinuerlig och allsidig bedömning, som styr och preciserar 
inlärningsprocessen. Bedömningen skall på ett positivt sätt bidra till de studerandes 
musikaliska förkovran och fördjupa deras förhållande till musiken. Bedömningen skall ske i 
en förtroendefull och trygg atmosfär och vara inriktad på hela den musikaliska processen och 
på att de mål som uppställts för studierna nås. Vid bedömningen bör man ta hänsyn till den 
studerandes utgångsläge och se till att hans eller hennes kunnande kan komma till uttryck på 
vilket delområde som helst inom musiken. Den studerandes självvärdering utgör en väsentlig 
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del av bedömningen. Det som skall bedömas är de studerandes musikaliska verksamhet i 
skolan, inte deras allmänna musikalitet.  
 
OBLIGATORISKA KURSER  
 
1. Musiken och jag (MU 1)  
 
MÅL 
 
De studerande skall: 

• finna sitt eget sätt att verka på musikens område 
• reflektera över musikens betydelse för människan och växelverkan människor 

emellan 
• undersöka sina möjligheter att göra och tolka musik, att lyssna på musik och att 

utnyttja kulturella tjänster 
• bekanta sig med varandras musikintressen och med det lokala musiklivet 
• utveckla sin röstbehandling och sin spelförmåga som uttrycksmedel för musik 
• fördjupa sin kännedom om musikaliska grundbegrepp genom praktisk musicering 
• lära sig att iaktta ljudmiljön och sätta sig in i hörselvård.  

 
 

CENTRALT INNEHÅLL 
 

• Röstvård och körsång samt grunderna i bandspel och musiklära.                                                            
• Det aktiva musiklyssnandet samt ett konsertbesök till en offentlig konsert, musikal eller 

motsvarande. En skriven  recension beskriver besöket.  
• En egen komposition (opus) presenteras som avslutning på den teoretiska    

delen. Framförandet om möjligt av eleven själv. 
• Eleverna ger en kort presentation av sin musik och sitt musicerande. 

   
BEDÖMNING 

 
Grunderna för bedömning är: 

• den studerandes aktiviteten och framsteg under kursen 
• elevens förmåga att anpassa sig till en musikalisk helhet genom att delta i 

       unison samt flerstämmig sång samt ensemblespel 
• förmåga att utveckla sina egna kunskaper och färdigheter i spelteknik och sång 
• musikkännedom-elevens förmåga att diskutera, analysera och recensera musik 

       och musikaliska fenomen                                
• skriftliga uppgifer och eventuella skriftliga prov 

 
2. Ett flerstämmigt Finland (MU 2)  
 
MÅL 
 
De studerande skall: 

• lära känna den finländska musiken 
• stärka sin kulturella identitet 
• undersöka olika musikkulturer i Finland och deras subkulturer 
• lära sig att förstå bakgrundsfaktorer, utveckling och väsentliga drag 

 
Under kursen granskas den europeiska konstmusikens inflytande på den finländska 
musikkulturen. I studierna utnyttjas allsidiga arbetssätt, särskilt musicering och 
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musiklyssnande. När man musicerar bör man fästa avseende vid det egna uttrycket och vid 
utvecklingen av förmågan att lyssna och kommunicera. Stoffet bör företräda olika musikarter: 
populärmusik, konstmusik och folkmusik.  
 
Finlandssvensk musik, festtraditioner och exempel från den egna regionen beaktas i 
repertoarvalet. Konsertbesök under kursens gång i mån av möjlighet. Temaområdet kulturell 
identitet och kulturkännedom betonas.  
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 

• Den lokala spelmanstraditionen, spelmansbesök mm.  
• Lokala tonsättare och låtskrivare 
• Lokala orkestrar och pop-, rockband 

 
BEDÖMNING 
 
Bedömningen baserar sig på: 
• den studerandes aktivitet och framsteg under kursen  
• elevens förmåga att anpassa sig till en musikalisk helhet genom att kunna delta i unison 

och flerstämmig sång samt ensemblespel 
• förmåga att utveckla sina egna kunskaper och färdigheter i spelteknik och sång 
• musikkännedom – elevens förmåga att diskutera och analysera musik och musikaliska 

fenomen 
• eventuella skriftliga prov och projektarbeten 
 
FÖRDJUPADE KURSER  
 
3. Fritt fram för musik (MU 3)  
 
MÅL 
 
De studerande skall: 

• stifta bekantskap även med främmande genrer och musikkulturer och förstå 
musikens kulturbundenhet 

• studera likheter och olikheter i musikalisk praxis hos olika musikkulturer och lära sig 
att förstå hur varje kultur själv definierar sin musikuppfattning 

• sätta in sig djupare i några musikstilar eller musikkulturer 
• utveckla sina egna musikaliska färdigheter och sin förmåga att skaffa sig kunskaper  

 
Temaområdet kulturell identitet och kulturkännedom fördjupas.  
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 

• Föreläsningar med lyssnarexempel där folkmusiken från olika världsdelar    
presenteras. 

• Fördjupning i någon musikkultur och genre (konst-, folk-, jazz-, pop- eller rockmusik). 
Under fördjupningen bör arbetssätten vara såväl teoretiska (egen forskning) som 
praktiska (sång och spel). 

• Den lokala invandrarkulturen och dess musik 
 
Kursen kan tenteras med både praktisk och teoretisk del   
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BEDÖMNING 
 

• den studerandes aktivitet och framsteg under kursen 
• resultatet av fördjupningen självutvärderas och bedöms 
• ett självständigt teoretiskt samt praktiskt arbete kan bedömas  

 
 
4. Musikens budskap och makt (MU 4)  
 
MÅL 
 
De studerande skall 

• bli förtrogna med hur musiken utnyttjas och med dess möjligheter att påverka inom 
olika konstformer och medier 

• sätta sig in i musikens andel i till exempel filmer, teater, massmedier och Internet 
samt undersöka hur musiken samverkar med text, bild och rörelse 

 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 

• Presentation av scenmusikens utveckling (opera, operett, musikal, balett, film och 
video) 

• Grunderna i digital flerspårsinspelning (sequenser), digitala ljudformat och 
konvertering mellan dessa samt presentation av notskriftsprogram. 

 
Arbetssätt 
 
I innehållsanalysen och arbetssätten betonas mångsidighet. Musikens förmåga att påverka 
undersöks genom analys av existerande material och av musik som de studerande själva 
åstadkommit.  
Temaval uppgör de studerande i samråd med läraren t.ex. PBL (problembaserad 
undervisning) eller portfoliometodik. 
Produktion av en musik- eller informationsvideo 
 
BEDÖMNING  
 
De studerandes aktivitet och uppnådda resultat i de fördjupade studierna självutvärderas och 
bedöms 
 
Temaområdet informations- och mediekunskap fördjupas. 
 
5. Ett musikaliskt projekt (MU 5)  
 
MÅL 
 
De studerande skall lära sig: 
att i grupp eller självständigt planera och genomföra ett musikaliskt projekt, i vilket de 
utnyttjar de kunskaper och färdigheter som de förvärvat sig. Det kan vara fråga om t.ex. en 
mindre konsert, en musikal, ett program för en fest i skolan, en inspelning eller ett 
tvärkonstnärligt projekt. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 

• att planera, öva och uppföra en musikalisk helhet 
 
BEDÖMNING 
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• den studerandes aktivitet och framsteg under kursen utgör grunden för bedömningen 
• produktionens slutresultat självutvärderas och bedöms 

 
 
6. Körsång 
 

Körövning 1h/vecka under hela läsåret 
Uppträdanden vid skolans fester samt andra beställda tillställningar 

 
 
7. Gymnasiediplom i musik 
 

Eleven kan skriva ett gymnasiediplom i musik om valbart tema  
 



 167

Bildkonst 
 
I gymnasiets undervisning i bildkonst lär sig de studerande att tolka, sätta värde på och 
bedöma sin egen och andras visuella kultur. Syftet med undervisningen i bildkonst är att 
utveckla de studerandes förståelse för visuella företeelser i samhället och miljön samt för 
deras betydelser. De studerandes egna konstnärliga arbete ger dem möjligheter att njuta av 
konst, att uppleva att de lyckas och att uttrycka sådant som är viktigt för dem själva. 
Undervisningen skall stimulera de studerandes fantasi, kreativa tänkande och 
associationsförmåga. De skall handledas i att motivera och reflektera över estetiska och 
etiska värderingar i sitt liv, i bildkonsten, i medierna och i kulturmiljön. Det viktigaste målet för 
undervisningen är att de studerande skall lära sig att förstå konstens innebörd i sitt liv och i 
samhället. I undervisningen fördjupas de allmänbildande grunderna i visuell kultur och 
skapas tillräckliga förutsättningar för fortsatta studier i ämnet. 
Innehållet i undervisningen utgörs av konstnärlig uttrycksförmåga och förmåga att tänka i 
bilder, konstkännedom och kulturellt kunnande, miljöplanering, arkitektur och formgivning 
samt visuella medietexter. 
I undervisningen strävar man efter en inre integration i läroämnet, så att färdighets- och 
kunskapsinnehåll kompletterar varandra. Läroinnehållet byggs upp i form av tematiska block 
och undervisningen bedrivs i samarbete med andra konstarter och vetenskapsområden. 
Utgångspunkten för undervisningen är de studerandes egna erfarenheter utifrån vilka de 
utför mångsidiga bildproduktions- och tolkningsprocesser. Samarbetet mellan olika 
läroämnen främjar trivseln i skolmiljön och ökar den kulturella aktiviteten. Genom samarbete 
med lokala aktörer får de studerande kunskap om projekt och kultur. 
Bildkonstämnets karaktär är sådan att eleverna skall närvara vid lektionerna under lärarens 
handledning. Samverkan och samarbete mellan eleverna är en del av undervisningen. 
 
Mål för undervisningen 
 
Målen för undervisningen i bildkonst är att de studerande skall 

• lära sig att se, förstå och bedöma bildkonst och annan visuell kultur i sitt liv och i 
samhället 

• känna till de centrala begreppen i bildkonst och annan visuell kultur och kunna 
använda dem när det gäller att tolka, bedöma och redogöra för den konstnärliga 
arbetsprocessen, visuella budskap och egna och andras arbeten 

• vänja sig vid att arbeta process- och målinriktat och vid att bedöma sig själva och 
samarbeta med andra 

• lära sig att välja och att på ett ändamålsenligt sätt använda olika material, tekniker 
och redskap för det konstnärliga uttrycket 

• känna till nutidskonst och bildkonstens historia 
• förstå mediekulturen och dess inflytande på människan och samhället 
• lära sig att planera, utarbeta och bedöma det estetiska innehållet i medieproduktioner 

och att tillämpa medial teknik i sitt eget konstnärliga arbete 
• känna till bildspråket inom arkitektur, formgivning och föremålskultur och dessa 

områdens historia 
• bli medvetna om hur deras egen verksamhet inverkar på naturen, på 

kulturlandskapet, på den byggda miljön och på den planering och de beslut som 
berör dessa 

• kunna utnyttja och värdesätta kulturella tjänster. 
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Bedömning 
 
Bedömningen i bildkonst skall vara långsiktig och interaktiv. Den skall informera de 
studerande om deras framsteg och sporra dem att uttrycka sig djärvt med tilltro till sin egen 
konstnärliga förmåga. Undervisningen i bildkonst skall utveckla de studerandes förmåga att 
bedöma sig själva. Bedömningen skall gälla arbetsprocesser och -resultat, innehållsliga, 
konstnärliga och tekniska färdigheter samt förmågan att tillämpa teoretisk kunskap i den 
egna framställningen. Vid kursbedömningen beaktas visuella och skriftliga individuella 
uppgifter och grupparbeten, skisser, självständiga uppgifter och allmän aktivitet. 
 
OBLIGATORISKA KURSER 
 
1. Jag, bilden och kulturen (KO 1) 

 
MÅL 
 
 De studerande skall: 
•känna till den visuella kulturens innehåll och grunder 
•lära sig att uttrycka sig med bildkonstens medel och att komma med personliga idéer 
•lära sig att utnyttja konstnärliga begrepp för att iaktta och bedöma sina egna och andra 
studerandes bilder samt konstnärliga och mediala bilder 
•lära sig att kritiskt reflektera över problem i den visuella kulturen och tolka företeelsernas 
innehåll, former och betydelser ur individens och samhällets synvinkel samt att i sitt eget 
arbete tillämpa det som de har lärt sig 
•förstå bildkonstens och den övriga visuella kulturens betydelse i sitt eget liv och i samhället. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
•konstens väsen: konsten ur individens och samhällets synvinkel samt olika 
konstuppfattningar 
•bildens makt och bilder av makten i kulturen 
•konsten som tolk för kulturen: finländsk, nordisk och europeisk kultur samt utom- europeiska 
kulturer 
•det egna konstnärliga uttrycket: att rita och måla, att arbeta tredimensionellt, att använda 
digitala bilder 
•olika medel för att bygga upp en bild: komposition, färger, rörelse, rum och tid 
•bildtolkning och bildanalys visuellt och verbalt, introduktion i olika sätt att analysera konst, 
t.ex. formalistisk, semiotisk, ikonografisk och receptionsanalytisk tolkning. 
 
BEDÖMNING 
 
Bedömningen skall gälla arbetsprocesser och -resultat, innehållsliga, konstnärliga och 
tekniska färdigheter samt förmågan att tillämpa teoretisk kunskap i den egna framställningen. 
Vid kursbedömningen beaktas visuella och skriftliga individuella uppgifter, arbetsrutiner, 
skisser, självständiga uppgifter självutvärdering och allmän aktivitet. 
 
2. Miljö, plats och rum (KO 2) 
 
MÅL 
 
De studerande skall: 
•lära sig grunderna inom formgivning och arkitektur, uttryckssätt, materialkännedom, estetik 
och planeringsprocesser 204 •lära sig att i miljöplanering och formgivning göra iakttagelser 
ur olika synvinklar, t.ex. ur estetisk och etisk synvinkel, samt att se vad som socialt och 
kulturellt sett främjar en hållbar utveckling 
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•lära sig att iaktta miljön i dess olika former: naturmiljön, den byggda miljön, den sociala och 
psykiska miljön samt se dem som kulturella yttringar 
•förstå samhällskonstens och miljökonstens betydelse i miljöplaneringen och i den visuella 
kulturen i vidare mening. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
•rummet som begrepp: att erfara rummet som en psykisk, fysisk och social plats 
•grundbegreppen inom arkitektur och formgivning: skala, rörelse, rum, proportions- system, 
struktur, färg, form och material 
•landskap, byggnader, föremål och konstverk som materiella, andliga och estetiska yttringar 
av respektive tids kulturhistoria 
•arkitektur och formgivning ur miljöns och näringslivets synvinklar 
•modeller, reliefer, miniatyrer och experiment med olika material 
 
BEDÖMNING 
 
Bedömningen skall gälla arbetsprocesser och -resultat, innehållsliga, konstnärliga och 
tekniska färdigheter samt förmågan att tillämpa teoretisk kunskap i den egna framställningen. 
Vid kursbedömningen beaktas visuella och skriftliga individuella uppgifter och grupparbeten, 
arbetsrutiner, skisser, självständiga uppgifter, självutvärdering och allmän aktivitet. 
 
FÖRDJUPADE KURSER 
 
3. Medierna och bildernas budskap (KO 3) 
 
MÅL 
 
De studerande skall 
•lära sig att analysera och tolka mediernas framställning av världen i förhållande till kulturen 
och verkligheten 
•förstå med vilka medel det visuella uttrycket görs verkningsfullt i medierna 
•lära sig att använda olika slags bilder och tekniker i olika massmedier som medel för det de 
vill uttrycka 
•lära sig att analysera och utveckla sitt förhållande till medierna. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
•bilden i medierna: bildjournalism, reklam, bilder inom underhållningen, populärkultur, serier, 
det visuella uttrycket på www-sidor och i datorspel 
•grafisk planering: ombrytning, typografi, olika metoder för bildredigering och bildöverföring 
•att iaktta kulturen och kritiskt analysera idéinnehållet i mediala bilder från olika tider, olika 
ställen och olika subkulturer 
•fotografiets roll i medierna 
•film och video: traditionellt och föränderligt bildspråk 
•det visuellas roll i utformningen av produkter och varumärken 
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BEDÖMNING 
 
Vid kursbedömningen beaktas visuella och skriftliga individuella uppgifter och grupparbeten, 
självständiga uppgifter och allmän aktivitet. Förmågan att tillämpa teoretisk kunskap i analys, 
tolkning och i egen framställning. 
 
4. Från bildkonst till egna bilder (KO 4) 
 
MÅL 
 
De studerande skall: 
•kunna gestalta huvuddragen i bildkonstens historia tematiskt och kronologiskt 
•förstå innehåll och uttryckssätt inom bildkonsten under olika tider och i olika kulturer 
•utnyttja sin konstkännedom i sin egen framställning 
•lära sig att arbeta självständigt och öva upp sin förmåga att analysera sina alster. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
•tolkning och analys av konst i bild och ord 
•utryck för kulturella betydelser och uppfattningar i bildkonsten under olika tidsperioder 
•utveckling och skissering av motiv som en del av den konstnärliga processen 
•bildens innehåll och form som uttryck för konstnären och kulturen; komposition i färg, ljus, 
skugga och rörelse; illusoriskt och tredimensionellt; ytstruktur och material 
 
BEDÖMNING 
 
Bedömningen skall gälla arbetsprocesser och -resultat, innehållsliga, konstnärliga och 
tekniska färdigheter samt förmågan att tillämpa teoretisk kunskap i den egna framställningen. 
Vid kursbedömningen beaktas visuella och skriftliga individuella uppgifter och grupparbeten, 
skisser, självständiga uppgifter och allmän aktivitet. 
 
5. Verkstad för samtidskonst (KO 5) 
 
MÅL 
 
De studerande skall 
•lära sig att följa med och bedöma aktuella fenomen inom samtidskonst 
•lära sig att iaktta och inse visuella betydelser i sin miljö och att tillämpa dem i sin egen 
framställning 
•lära sig att förstå och använda samtidskonstens medel då de arbetar med olika fenomen 
•vänja sig vid att arbeta process- och målinriktat. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
  
*studiebesök på museum för nutidskonst  
•samtidskonstens väsen: fenomen och olika konstuppfattningar bakom samtidskonst 
•samtidskonst och växelverkan mellan kulturerna, visuella subkulturer 
•tvärkonstnärliga projekt i och utanför skolan 
*samarbete mellan gymnasierna i regionen 
•en egen produktion 
•visuella yrken i samhället och organisationer inom konstbranschen 
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BEDÖMNING  
 
Vid kursbedömningen beaktas visuella och skriftliga individuella uppgifter och grupparbeten, 
skisser, självständiga uppgifter och allmän aktivitet. 
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 Hälsokunskap 
 
 
Hälsokunskap är ett läroämne som vilar på tvärvetenskaplig grund och vars syfte är att 
främja ett kunnande som stöder såväl hälsa som välbefinnande och trygghet. Detta 
kunnande kommer till uttryck i form av kognitiva, sociala, emotionella, funktionella och etiska 
färdigheter och i förmågan att leta reda på information. Till hälsokunskapen hör också 
förmågan att ta ansvar för sin egen och andras hälsa. I gymnasiet behandlas hälsa och 
sjukdom, hälsofrämjande samt förebyggande och vård av sjukdom ur individens, familjens, 
gemenskapens och samhällets synvinkel.  Hälsa kan ses som fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande. I hälsokunskapen i gymnasiet behandlas företeelser med anknytning till hälsa 
och sjukdomar utgående från erfarenhet och forskning. Det är dessutom viktigt att resonera 
om olika värderingar kring hälsan.I den obligatoriska kursen skall de studerande fördjupa sig 
i faktorer som påverkar hälsa och sjukdom utgående från hur man förebygger 
folksjukdomarna och de vanligaste smittsamma sjukdomarna samt lära sig hur hälsa och 
välbefinnande kan främjas. Det är också viktigt att utveckla förmågan till egenvård. 
 
I de fördjupade studierna studeras mera ingående de hälsoresurser som en ung människa 
behöver i vardagslivet, hennes hälsovanor och olika sätt att ta vara på sig själv samt andra 
hälsofrågor med utgångspunkt i ansvarsfull vuxenhet och föräldraskap. Hälsa och sjukdom 
samt våra möjligheter att påverka dessa betraktas utifrån forskning, yrkespraxis inom 
hälsovården, tillbudsstående tjänster samt den historiska och samhälleliga utvecklingen. 
 
Mål för undervisningen 
 
Målen för undervisningen i hälsokunskap är att de studerande skall 

• förstå betydelsen av god hälsa och arbetsförmåga samt betydelsen av att förebygga 
sjukdomar och främja hälsa 

• kunna använda centrala begrepp som gäller främjande av hälsa samt hälsa och 
sjukdom 

• förstå betydelsen av att förebygga sjukdomar, särskilt folksjukdomar och smittsamma 
sjukdomar, och känna till de viktigaste möjligheterna att förebygga och behandla dem 
ur individens och samhällets synvinkel 

• kunna begrunda värdefrågor kring hälsa och motivera sina val samt lära sig att 
värdesätta hälsa som en resurs och att främja hälsa 

• känna till folkhälsans historiska utveckling och faktorer som leder till hälsoskillnader 
mellan olika befolkningsgrupper 

• känna till basservicen inom hälso- och socialvården i Finland samt medborgaraktivitet 
i folkhälsoarbetet 

• bli förtrogna med olika sätt att söka reda på information om hälsa och sjukdom samt 
kritiskt kunna bedöma informationen och olika företeelser i hälsokulturen. 

 
De i grunderna för gymnasiets läroplan omnämnda temaområdena integreras på ett naturligt 
sätt i lärokurserna i hälsokunskap. 
 
Bedömning 
 
Vid bedömningen betonas de studerandes aktivitet, förmåga att förstå och tillämpa fakta om 
hälsa och sjukdom, samt iakttas hur väl de kan använda och kombinera information ur olika 
källor. Därtill bedöms deras förmåga att reflektera över etiska värderingar om hälsa och 
sjukdom och att motivera sitt sätt att sköta sin hälsa samt också deras förmåga att bedöma 
samhälleliga beslut om hälsa och sjukdom. Hälsokunskapen kan bedömas genom kursprov, 
genom arbetsuppgifter som utförs enskilt eller i grupp, genom föredrag, mindre 
kartläggningar och undersökningar samt på basis av konkreta uppdrag. 
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OBLIGATORISK KURS.  
 
1. Hälsokunskapens grunder (HÄ 1) 
 
MÅL  
 
Kursens mål är att de studerande skall 
• känna till faktorer som inverkar på det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet samt på 
arbetssäkerhet och annan säkerhet och kunna bedöma hur dessa tryggas i det egna 
levnadssättet och den egna miljön 
• inse betydelsen av att förebygga folksjukdomar och de vanligaste smittsamma sjukdomarna 
ur individens och samhällets perspektiv samt lära sig att fundera på olika sätt att förebygga 
dem 
• märka vilka faktorer som inverkar på uppkomsten av hälsoskillnader 
• kunna skaffa sig, använda och bedöma fakta om hälsa och sjukdomar samt begrunda 
hälsokulturen och den tekniska utvecklingen ur hälsosynvinkel 
• känna till de viktigaste tjänsterna inom hälso- och socialvården.  
 
Den obligatoriska kursen bör tas först och bör företrädesvis avläggas genom deltagande i 
undervisningen. 
 
CENTRALT INNEHÅLL  
 
•faktorer som inverkar på hälsan och arbetsförmågan samt på säkerheten: näring, sömn, vila 
och belastning, hälsofrämjande motion, mental hälsa, socialt stöd, välbefinnande i arbetet, 
arbetssäkerhet, säkerheten hemma och på fritiden, omgivningens hälsa 
• sexuell hälsa, parförhållanden, familj och det sociala arvet från tidigare generationer 
• folksjukdomarna och de vanligaste smittsamma sjukdomarna, risk- och skyddsfaktorer som 
gäller dem och olika sätt att påverka dem 
• egenvård av sjukdomar och blessyrer, första hjälpen och att skaffa hjälp 
• hälsoskillnader i världen, faktorer som åstadkommer och minskar hälsoskillnader 
• metoder att söka fram fakta om hälsa samt kritisk tolkning av information, reklam och 
marknadsföring som angår hälsan 
• hälsovårds- och välfärdstjänster, medborgaraktivitet i folkhälsoarbetet 
 
FÖRDJUPADE KURSER.  
 
2. Ungdomar, hälsa och vardagsliv (HÄ 2) 
 
I kursen fördjupas målsättningarna i den obligatoriska kursen beträffande unga människors 
levnadssätt och hälsovanor i vardagslivet. Kulturella, psykologiska och samhälleliga fenomen 
samt tolkningar av dessa som förklarar hälsoproblem behandlas tematiskt. De studerande 
skall också fundera på hur de uppfattar sig själva och andra fysiskt, psykiskt och socialt. 
Speciellt betonas ansvaret för den egna hälsan. Under kursens gång diskuterar man särskilt 
värderingar, utför övningar och rollspel individuellt och i grupp samt tränar sociala färdigheter 
och arbetsformer som utvecklar förmågan att diskutera och argumentera. 
 
 
MÅL 
 
 Kursens mål är att de studerande skall 
• lära sig att betrakta sitt liv med utgångspunkt i vuxenhet och föräldraskap 
• lära sig att tänka igenom och granska värden och värderingar som gäller hälsa och 
sjukdom 
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• kunna motivera sina val ur hälsoperspektiv och kunna bedöma hur avgöranden som gäller 
levnadsvanor och omgivning påverkar hälsan och välbefinnandet 
• kunna beskriva en upplevelse av hälsa och företeelser som förklarar hälsoproblem samt 
olika tolkningar av dem. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
• självkännedom, att bli vuxen, betydelsen av socialt stöd i familj och närmiljö 
• förberedelse för föräldraskap och familjeliv 
• livsglädje, att uppehålla mental hälsa och få motivation, att möta kriser och depression 
• matens betydelse för hälsan, kulturen och samhället samt viktkontroll, hälsomotion och 
ätstörningar 
• fysisk och psykisk trygghet, kommunikation utan våld 
• sexuell hälsa 
• kännedom om företeelser som förklarar hälsoproblem och som sammanhänger med 
kulturella, psykologiska och samhälleliga faktorer och tolkningar av dessa, exempelvis en 
upplevelse av att livet är meningsfullt, kroppsuppfattning/kroppslighet, välbehag och nutida 
beroenden 
• tobak, alkohol och droger ur individens, omgivningens och samhällets synvinkel samt ur 
global synvinkel 
 
3. Hälsa och forskning (HÄ 3) 
 
Inom ramen för kursen skall de studerande sätta sig in i historiska faktorer och perspektiv 
som påverkar hälsan, i olika metoder att undersöka hälsa och sjukdom samt i 
utvecklingslinjer i dödlighet och sjukfrekvens. Under kursen behandlas också den vanligaste 
forskningen inom hälsovård och egenvård, tolkningar av resultaten och konsekvenserna av 
dem. Därtill fördjupas innehållet i den obligatoriska kursen beträffande hälsovårdspraxis av 
olika slag, utbud på hälsovårdstjänster och individens ställning inom hälso- och sjukvården. I 
arbetet betonas aktivitet, praktiskt lärande, undersökande metoder och studiebesök. 
 
MÅL 
 
 Kursens mål är att de studerande skall 

• lära sig att reflektera över huvudlinjerna inom folkhälsovetenskap och förebyggande 
hälsovård ur nationell och global synvinkel 

• lära sig att söka, bedöma och tolka forskningsresultat och praktisk kunskap om hälsa 
och sjukdom 

• kunna genomföra små kartläggningar av hälsa och hälsobeteende i sin studiemiljö 
• lära sig att använda hälsovårdstjänster och känna till vilka rättigheter man har som 

kund och patient 
• kunna diskutera och bedöma den teknologiska utvecklingens betydelse ur hälso- och 

trygghetsperspektiv. 
 
 
 
 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Olika metoder för att främja hälsa och för att känna igen och förebygga sjukdomar under 
olika tider 

• undersökning av hälsobeteende och upplevd hälsa: mätning av den fysiska och 
psykiska arbets- och prestationsförmågan samt ergonomiska mätningar, välmåendet i 
arbetet och de faktorer som påverkar det 
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• praxis inom hälsovård och välfärdsservice, kundens och patientens rättigheter 
• förmåga att kritiskt ta del av och bedöma forskningsresultat och de föreställningar om 

hälsa som medierna förmedlar, medikalisering 
• bedömning och uppföljning av hur levnadsvanorna påverkar hälsan, praktiska 

undersökningar 
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Studiehandledning 
 
Studiehandledningens syfte är att stödja de studerande i studierna under gymnasietiden och 
se till att de har tillräckligt med sådana kunskaper och färdigheter som de behöver vid 
övergången till fortsatta studier och arbetsliv. Studiehandledningen skall bilda ett kontinuum 
som fortsätter hela den tid gymnasieutbildningen pågår. Kurserna i ämnet skall ge de 
studerande möjlighet att skaffa sig sådana grundläggande kunskaper och färdigheter som de 
behöver för att kunna planera sina fortsatta studier och sitt val av yrkesinriktning. I val- och 
problemsituationer och för att utveckla förmågan att fatta beslut skall de studerande ges 
handledning enskilt och i smågrupper. I den personliga handledningen skall de studerande 
kunna diskutera frågor angående sina studier, sitt val av utbildning och sin yrkes- och 
karriärplanering, sin framtid och sin livssituation. De skall ha möjlighet att i smågrupper 
diskutera gemensamma frågor som det är meningsfullt att ta upp i grupp. 
Studiehandledningen skall stödja och hjälpa studerande som är i behov av särskilt stöd även 
i praktiska studiefrågor. 
 
Mål för studiehandledningen 
 
I studiehandledningen skall de studerande sporras att bli självständiga och ta ansvar så att 
de kan lägga upp sitt individuella studieprogram, identifiera problem i studierna och ta reda 
på hur de kan få hjälp med problemen. Målet är att de studerande skall kunna studera 
fullödigt under hela gymnasietiden, utveckla sin studieteknik och hitta sin inlärningsstil och 
styrka. De studerande skall handledas i att söka fram fakta och utnyttja de möjligheter som 
informations- och kommunikationstekniken erbjuder. Målet är att de studerande skall känna 
till de viktigaste ansökningsguiderna om fortsatt utbildning och yrkesval och självständigt 
kunna utnyttja information på nätet när de söker in till fortsatta studier. De studerande skall 
ges vägledning och stöd i att planera sin levnadsbana och hantera sin livssituation. De skall 
hjälpas att planera de fortsatta studierna och fatta beslut genom information om olika 
studiealternativ efter gymnasiet och om det centrala utbildningsutbudet vid 
yrkesläroanstalterna på det andra stadiet, vid yrkeshögskolorna och vid universiteten. 
Avsikten är att de studerande skall ha beredskap att söka in till fortsatta studier direkt efter 
gymnasiestudierna. De studerande skall realistiskt kunna bedöma sina förutsättningar och 
möjligheter i olika skeden av studierna och kunna planera sina gymnasiestudier och träffa 
sina val på ett ändamålsenligt sätt, hela tiden med hänsyn till sina planer för fortsatta studier. 
Studiehandledningens uppgift är också att förmedla kunskap om arbets- och näringslivet och 
om entreprenörskap. De studerande skall ha möjlighet att bekanta sig med olika yrken och 
arbetslivet och med studier vid andra läroanstalter. De skall lära sig att söka efter information 
om utbildningsmöjligheter i andra länder och arbete utomlands. 
 
Handledning enskilt och i smågrupp  
 
Eleven skall ges redskapen att söka information kring olika utbildningsalternativ. Den 
individuella handledningen ger en möjlighet att fördjupa sig i olika områden. 
Gruppundervisning garanterar en viss basinformation. 
 
 
Bedömning 
 
Efter genomgången studiehandledning erhåller de studerande anteckning om att 
studiehandledningen är slutförd 
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Obligatorisk kurs  
 
1. Utbildning, arbete och framtid (SH 1) 
 
Målet för den obligatoriska kursen i studiehandledning är att de studerande skall få de 
centrala kunskaper och färdigheter som de behöver för att inleda och slutföra studierna i 
gymnasiet samt för att kunna söka in till fortsatta studier. I anslutning till kursen ordnas 
orientering i arbetslivet och i olika utbildningar på det andra stadiet och på högskolestadiet. 
Under kursen behandlas frågor som är gemensamma för alla studerande gällande 
gymnasiestudierna, studentexamen, fortsatta studier och yrkes- och karriärplanering samt 
andra aktuella frågor som dyker upp i gymnasiestudierna. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 

• studiernas uppbyggnad och utvecklandet av studiefärdigheter 
• självkännedom 
• förtrogenhet med egna handlingsmönster och starka sidor 
• arbetslivskunskap 
• studentexamen 
• yrkesinriktning och fortsatta studier 
• ansökningsprocedurer för fortsatta studier 
• övergången till arbetslivet 

 
ARBETSMETODER 
 

• lektioner i klass 
• gästföreläsningar 
• informationssökning – studieguider, Internet 
• handledning enskilt och i grupp 

 
 
Fördjupad kurs 
 
2. Studier, arbetsliv och yrkesval (SH 2) 
 
Målen för den fördjupade kursen i studiehandledning är att öka de studerandes 
studiefärdigheter, förbättra deras självkännedom och med tanke på fortsatt utbildning och 
arbetsliv hjälpa dem att sätta sig in i sådana viktiga frågor som det inte är möjligt att fördjupa 
sig i den övriga handledningen. Inom ramen för kursen kan de bekanta sig med någon 
eventuell framtida studieplats. 
      Målen och det centrala innehållet för den fördjupade kursen skall definieras i läroplanen 
utifrån de behov som är viktigast för respektive skolas studerande. Frågor som gäller det 
regionala arbets- och näringslivet, självkännedom och studiefärdigheter eller yrkes- och 
karriärplanering lyfts fram var för sig eller behandlas integrerat. 
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CENTRALT INNEHÅLL 
 
•arbetslivskunskap 
•karriärplanering 
•fördjupad självkännedom 
•fortsatta studier 
•projektarbete 
 
ARBETSMETODER 
 
•studiebesök 
•lektioner i klass 
•enskildhandledning 
•gästföreläsningar 
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BILAGA 1 Statsrådet timplanebeslut  955/2002 
  
Timfördelningen i undervisningen för ungdomar 
 
Timfördelningen inom undervisningen för ungdomar är följande:  
 

Ämne eller temaområde  Obligatoriska 
kurser  

Antal riksomfattande kurser i form av fördjupade 
studier  

Modersmål och litteratur  6  3 
Språk   
språk som påbörjas i årskurs 1-6    
i den grundläggande utbildningen    
(A-språk)  6  2 
språk som påbörjas i årskurs 7-9    
i den grundläggande utbildningen    
(B-språk)  5  2 
övriga språk   16 
Matematik    
kort lärokurs  6  2 
lång lärokurs  10  3 
Miljö- och naturvetenskaper    
Biologi  2  3 
Geografi  2  2 
Fysik  1  7 
Kemi  1  4 
Religion eller 
livsåskådningskunskap  3  2 

Filosofi  1  3 
Psykologi  1  4 
Historia  4  2 
Samhällslära  2  2 
Konst- och färdighetsämnen  5  
Gymnastik  2  3 
Musik  1-2  3 
Bildkonst  1-2  3 
Hälsokunskap  1  2 
Studiehandledning  1  1 
Obligatoriska kurser  47-51   
Fördjupade kurser minst  10   
Tillämpade kurser   
Kurser sammanlagt minst  75   
 
Förutom de obligatoriska och fördjupade kurserna enligt timfördelningen kan även fördjupade och tillämpade 
kurser som utbildningsanordnaren beslutar om förekomma. Förutom lektioner ges de studerande också annan 
handledning inom ramen för studiehandledningen.  
 
Studeranden kan studera flera än ett A-språk. Om han eller hon studerar det andra inhemska språket enligt 
lärokursen för A-språk är antalet obligatoriska kurser sex.  
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BILAGA 2 
Statsrådets beslut om timfördelningen i gymnasiet (835/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


