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Bilaga 2 
Utbildningsanordnare och gymnasier   
som deltar i  
försöket gällande gymnasiets timfördelning 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM FÖR FÖRSÖKET GÄLLANDE TIMFÖRDELNINGEN INOM   GYMNASIEUT-
BILDNINGEN FÖR UNGA 

 
Utbildningsstyrelsen har godkänt att ett sådant försöksprogram som avses i 
15 § 4 mom. i gymnasielagen (629/21998) (ändrad genom lag 478/2003) 
gällande timfördelningen i gymnasierna genomförs med undervisnings- och 
kulturministeriets tillstånd. 
 

Försöket    Deltagarna i försöket ska i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets 
försök gällande timfördelningen avvika från den timfördelning för ungdomar i 
gymnasieutbildning som avses i 9 § i statsrådets förordning om de allmänna 
riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i 
gymnasielagen (942/2014).  

 
 
 
Syfte   Syftet är att pröva på att med utgångspunkt i den timfördelning som föreskrivs 

i statsrådets förordning (942/2014) ge de studerande inom gymnasieundervis-
ningen för ungdomar större valfrihet och ge utbildningsanordnarna möglighet 
att ordna undervisning som innehåller större valfrihet. 

 
Försöksansvariga  För genomförande av försöket ansvarar de anordnare av gymnasieutbildning 

som av undervisnings- och kulturministeriet beviljats tillstånd att delta i försö-
ket.    

 
 Försöket genomförs i det gymnasium/de gymnasier som omnämns i under-

visnings- och kulturministeriets försökstillstånd. Försöket omfattar inte 
gymnasiestuderande som följer en läroplan för gymnasiet som gjorts upp i 
enlighet med Grunderna för gymnasiets läroplan 2003.  

 
 För försöket utnämns en ansvarig person.   

 
Avvikelser från Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 

 
I försöket iakttas Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 (Utbildningssty-
relsens föreskrift 60/011/2015) och den enligt dessa grunder utarbetade lä-
roplanen. Från Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 görs följande avvi-
kelser.  
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En del kurser som ingår i undervisnings- och kulturministeriets försök gäl-
lande timfördelningen avviker från den timfördelningen som föreskrivs i 9 
§ i statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och tim-
fördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen (942/2014).   
 För de här kursernas del iakttas Grunderna för gymnasiets läroplan 

2015 så att de fördjupade kurserna enligt den timfördelning som anges i 
försöket i numrerad ordningsföljd motsvarar de obligatoriska eller för-
djupade kurser som anges i läroplansgrunderna.    

 Om en studerande som deltar i försöket avlägger kurser enligt en läro-
plan för gymnasiet som utarbetats enligt Grunderna för gymnasiets lä-
roplan 2003, ska man till denna del iaktta bestämmelserna om erkän-
nande av kunnande och tillgodoräknande i 23 § i gymnasielagen.     

 
Bestämmelserna om utfärdande av vitsord för lärokurserna i kapitel 6.3. i 
Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 ska tillämpas på de studerande 
som deltar i försöket på följande sätt: 
 En studerande har på begäran rätt att endast få en anteckning om att 

kursen är avlagd när det gäller   
 
- gymnastik 
- sådana läroämnen, med undantag för biologi, filosofi, historia, sam-
hällslära och religion/livsåskådningskunskap, där den lärokurs som den 
studerande avlagt endast omfattar en kurs,  
- valfria främmande språk, ifall den lärokurs som den studerande har 
avlagt i det språket endast omfattar två kurser   
 

På avgångsbetyget för studerande som har avlagt gymnasiets lärokurs i en-
lighet med försökstillståndet, antecknas datum och nummer för undervis-
nings- och kulturministeriets beslut om beviljande av försökstillstånd.     
 
I de gymnasier som deltar i försöket ska man i en separat bilaga till gymna-
siets läroplan företa de ändringar i läroplanen för gymnasiet som med tanke 
på försöket är nödvändiga för den tid försöket pågår. Ändringarna ska god-
kännas av anordnaren av gymnasieutbildningen.  

  
Studiehandledning för studerande som deltar i försöket 
 

Under den tid gymnasiestudierna pågår, ska de studerande få tillräcklig stu-
diehandledning till stöd för sina studier och sina val. De studerande ska in-
formeras om skillnaderna mellan timfördelningen enligt försöket och tim-
fördelningen enligt 9 § i statsrådets förordning (942/2014), och vägledas så 
att de i god tid kan välja enligt vilkendera timfördelningen de vill avlägga 
gymnasiet.   
 
I 4 § i förordningen om anordnade av studentexamen (672/2005) föreskrivs 
om förutsättningarna för att delta i proven i studentexamen. Förutsättning-
arna för att delta i proven i studentexamen bedöms enligt vad som föreskrivs 
om detta i 9 § i statsrådets förordning (942/2014).  Den studerande ska redan 
när han eller hon gör upp sin individuella studieplan få studiehandledning 
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om hur kursvalen påverkar förutsättningarna för att delta i proven i stu-
dentexamen, som är slutexamen för gymnasiestudierna, samt om hur valen 
påverkar de fortsatta studierna.  
 

Finansiering   Försöket genomförs utan statlig tilläggsfinansiering.   
 

Övriga arrangemang   Övriga arrangemang i anslutning till försöket gällande timfördelningen ska 
planeras och beslutas lokalt.   

 
Rapportering   Deltagarna ska rapportera om försöket och resultaten enligt undervisnings- 

och kulturministeriets anvisningar.  
 

Försöksprogrammets giltighetstid 
 

Försöksprogrammet gäller från och med den 1 augusti 2016 och iakttas i de 
gymnasier som deltar i försöket under den tidsperiod som anges i undervis-
nings- och kulturministeriets beslut om försökstillstånd.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generaldirektör Aulis Pitkälä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktör  Jorma Kauppinen 
 

 
 
 
 
 
BILAGA Undervisnings- och kulturministeriets försök angående gymnasiets timfördelning.  
 (inte includerat i detta utkast) 
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