
BILAGA 1 

Timfördelningen i undervisningen för ungdomar (i försöket görs inga avvikelser från 9 § i förordningen om 
timfördelningen (942/2014) i fråga om modersmål och litteratur, språk, matematik, studiehandledning eller 
temastudier.) 

Läroämnen Obligatoriska kurser Antal riksomfattande kurser som erbjuds som 
fördjupade studier 

Modersmål och litteratur 6 3 
A-språk 6 2 
B-språk 5 2 
Övriga språk  8+8 
Matematik   
Gemensam kurshelhet 1  
kort lärokurs 5 2 
lång lärokurs 9 3 
 
Miljökunskap och naturvetenskapliga ämnen (den studerande ska avlägga minst 9 fördjupade kurser, varav 1 kurs 
i hälsokunskap 
Miljö och naturvetenskaper   
Biologi   5 
Geografi   4 
Fysik  7 
Kemi  5 
Hälsokunskap 
 

  3 
 

Humanistiskt-samhällsvetenskapliga ämnen (den studerande ska avlägga minst 9 fördjupade kurser, varav minst 
1 kurs i religion/livsåskådningskunskap) 
Filosofi   4 
Psykologi   5 
Historia  6 
Samhällslära   4 
Religion/livsåskådningskunskap   6 
   
Konst- och färdighetsämnen 5  
Gymnastik  2 3 
Musik 1—2 2 
Bildkonst 1—2 2 

 
Studiehandledning 2  

 
Temastudier  3 
_________________________________________________ 
Obligatoriska kurser 30—34  
Fördjupade kurser minst 24  
Kurser sammanlagt minst 75  

 



I enlighet med 9 § i förordningen om timfördelningen iakttas under försöket även de moment i 9 § 
som följer. 

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. 

En studerande med samiska, romani eller ett främmande språk som modersmål kan undervisas i 
modersmål och litteratur enligt lärokursen för finska/svenska som andraspråk. 

Om en studerande med samiska, romani eller ett främmande språk som modersmål får 
modersmålsundervisning i sitt eget modersmål, kan det sammanlagda antalet kurser i modersmål 
och litteratur och i obligatoriska kurser i övriga språk samt det totala antalet obligatoriska kurser 
som studeranden skall fullgöra vara mindre än vad som föreskrivs i 1 mom. Det andra inhemska 
språket studeras då som valfritt ämne. 

Om en studerande med ett främmande språk som modersmål får undervisning i finska/svenska 
enligt lärokursen för finska/svenska som andra språk, får timmarna i modersmål och litteratur och 
i det andra inhemska språket delas i undervisning i de nämnda ämnena så som 
utbildningsanordnaren beslutar. 

Studeranden kan studera flera än ett A-språk. Lärokursen i det andra inhemska språket studeras 
antingen enligt lärokursen för B1-språk inom den grundläggande utbildningen eller enligt 
lärokursen för A-språk som inleds i årskurs 1—6 inom den grundläggande utbildningen. Om den 
studerande studerar det andra inhemska språket enligt lärokursen för A-språk är antalet 
obligatoriska kurser sex. För en studerande som befriats från studier i det andra inhemska språket 
enligt 13 § i gymnasielagen, kan undervisning i det andra inhemska språket ordnas enligt 
lärokursen för B-språk som inleds i gymnasiet. 

Utbildningsanordnaren ska erbjuda den studerande valfria studier i övriga språk i minst två andra 
språk. 

Den studerande ska fördela de obligatoriska kurserna i gymnastik över flera läsår. 
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