
Tölö gymnasium

Plan för att bekanta
studerandena med

högskolestudier och
arbetslivet



Gymnasiets läroplan 2019

• ”ge den studerande möjlighet att utveckla sina
färdigheter för fortsatta studier, sitt internationella
kunnande samt sitt arbetslivs- och företagarkunnande”

(Grunderna till gymnasiets läroplan 2019 ss. 23-25)
• Inplanerat samarbete med högskolor, företag samt 

tredje sektorn
• Mål: ”övergången från gymnasiet till högskolestudier 

och vidare till arbetslivet ska ske smidigare”



Tölös verksamhetsplan för att uppfylla målen

1. Utveckling inom de individuella ämnena för att främja 
bekantskap med framtida arbetsmöjligheter och 
fortsatta studier

2. Interaktiv pdf för ämnesvis presentation av arbets- och 
studiemöjligheter inom de olika områdena

3. Studiehelheten Klimatneutralt Helsingfors stöder 
bekantskapen med arbetslivet

4. Ung företagsamhet erbjuder fördjupning i 
företagsamhet



1. Situationen nu

Huvudsakliga samarbetspartners inom högskolorna
• HU (geografi, biologi, fysik, kemi åtminstone)
• Aalto (bildkonst, fysik, kemi, matematik, samhällslära)
• ÅA (naturvetenskaper, matematik)
• Konstuniversitetet (bildkonst, musik)

Inom studiehandledningen bekantas man med ett otal 
andra högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor mm.



Situationen nu

Huvudsakliga samarbetspartners inom arbetslivet
• Foreca (geografi)
• Miljöcentralen (biologi)
• Stadsplaneringskontoret (biologi)
• Ljudteknik (musik)
• Besök på gallerier, teatrar, museer mm. 
• Besök av journalister, forskare och andra yrkesidkare 

inom olika områden



Arbetsgruppens förslag till verksamhetsplan för 
samarbete med högskolor och arbetsliv
• Bekantskap med högskolestudier och arbetslivet tjänar 

bl.a. följande syften
– Öppnar världsbilden för nya möjligheter
– Motiverar de egna studierna
– Uppmuntrar till ansvarsfullt, självständigt och 

målmedvetet arbete
– Ger handlingsbar information om riktningen man 

vill ta efter gymnasiet



Arbetsgruppens förslag till verksamhetsplan för 
samarbete med högskolor och arbetsliv
• I början av sina studier behöver studeranden inspiration 

och breddning av sina horisonter. Detta kan inom 
ämnesområdena gynnas genom bekantskap med vad 
man kan bli inom de olika områdena, alltså bekantskap 
med arbetslivet och personer med den akademiska 
bakgrunden under ämnenas obligatoriska moduler.

• Mot slutet av sina studier behöver studeranden ett 
konkret mål för nästa steg. Detta kan gynnas genom att 
man inom de olika ämnenas valfria studieavsnitt bekantar 
sig med olika möjliga studieplatser och –inriktningar.



Verksamhetsplan

Med de ovannämnda riktlinjerna som inspiration 
uppmuntras alla ämnen att utveckla en egen plan för sina 
kurser så att studerandena får en inblick i både 
arbetsmöjligheterna de olika ämnena öppnar och vilka 
möjligheter för fortsatta studier de olika ämnena erbjuder.
Dokumentera med fördel lyckade försök systematiskt för 
att så småningom skapa en tradition.
• I all planering bör ämnenas särdrag och allmänbildande värde tas i 

beaktande
• Att bygga upp samarbetsformer är arbetsdrygt och långsamt, det är en 

maraton, inte ett sprinterlopp



2. Interaktiv pdf om arbetsliv och högskolestudier

Med yttre finansiering uppdateras 
det existerande 
kursbeskrivningsmaterialet 
(Kursbeskrivningar Tölö)
så att det motsvara gymnasiets 
läroplan 2019. På sidan kan 
studerande titta på varje ämne 
samt vilka yrkemöjligheter det 
öppnar och några studieplatser 
där du har nytta av ämnet.
Ämnesgrupperna fyller på sina 
utrymmen med egen data vid ett 
kommande tillfälle.

https://www.hel.fi/static/liitteet/opev/tolog/kursbeskrivningar2018-19.pdf


3. Klimatneutralt Helsingfors 
& framtidens arbetslivskompentenser
• Alla gymnasie-ettor går ett gemensamt

studieavsnitt genast i början av sina gymnasiestudier: 
SH4 - ”Introduktionskurs till gymnasiestudier”

• Som en del av detta studieavsnitt går de också
studieavsnittet Klimatneutralt Helsingfors (1sp).

• Under studieavsnittet KNH1 jobbar de studerande i 
grupp med ämnesövergripande uppgifter om 
hållbarhet ur både ekologisk, social och ekonomisk
synvinkel.



Klimatneutralt Helsingfors - KNH1

• Studiehelheten Klimatneutralt Helsingfors erbjuder de 
studerande en inblick i stadens strävan mot
klimatneutralitet. 

• Studiehelheten ger de studerande en chans att
bekanta sig med framtidens arbetslivskunnade som
naturligtvis är relaterat till ett klimatneutralt samhälle.

• De studerande träffar sakkunniga och arbetar i grupp
med ämnesövergripande uppgifter som anknyter till
hållbarhet ur både ekologisk, social och ekonomisk
synvinkel.



Klimatneutralt Helsingfors i Tölö gymansiums
läroplan
Studiehelheten Klimatneutralt Helsingfors tar fasta på frågor som relaterar till hållbarhet, framtida
arbetslivsfärdigheter, ämnesövergripande arbetssätt och mångsidiga kompetenser. Studiehelheten
består av ett gemensamt studieavsnitt; Klimatneutralt Helsingfors (KNH1) som alla i årskurs 1 läser
och av delar som ingår i studieavsnitten SH4, KO2, KE2 samt BI2-3.

Under den gemensamma delen KNH1 bekantar sig alla studeranden med de globala
hållbarhetsmålen ur ekologisk, social och ekonomisk hållbarhetssynvinkel. De studerande träffar
sakkunniga och arbetar ämnesövergripande med uppgifter som handlar om hållbarhet ur olika
synvinklar.

• Målen för KNH1 är att de studerande ska:
• bli bekanta med de globala hållbarhetsmålen
• förstå vad som menas med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
• jobba på ett ämnesövergripande och mångsidigt sätt
• träffa representanter för högskolorna och arbetslivet
• förstå att de kan och bör påverka samhället
• Få en inblick i framtidens arbetslivsfärdigheter



Våra mål:

• Ett viktigt mål är att aktivera våra studerande till att
tänka på sina studier, sina framtidsplaner samt de sätt
de kan och vill påverka på i samhället.

• De studerande får verktyg för sina gymnasiestudier
(Kodknäckaren)

• De studerande får jobba med ett ämnesövergripande
och högaktuellt material (KNH1)

• De studerande får träffa representanter från ett flertal
yrkesgrupper i form av gästföreläsare (KA2.0)



Målgrupp och studieavsnittets längd:

• Årskurs 1
• Ca 8-10 x 90 minuter på höst-terminen 
• Återkoppling till KNH1-materialet under

hela gymnasietiden!



Grupparbete kring hållbarhetshelheter

• De studerande jobbar med tre olika helheter som
relaterar till Klimatneutralitetsmålen 2035.
– Ekologisk hållbarhet

• Klimatneutral värmeproduktion
• Naturliga kolsänkor

– Social hållbarhet
• De internationella hållbarhetsmålen 2035

– Ekonomisk hållbarhet
• Cirkulär ekonomi



KNH1 studieavsnittets innehåll
1. Klimatneutralt Helsingfors

1. Introduktion av upplägget, uppgiften och modulen
2. Filmen Future Remains, Q&A: Regissör Anna-Karin Grönroos

2. Ekologisk hållbarhet - Kolsänkor och ekosystemrestaurering
1. Gästföreläsare: Marinbiolog Max Gräfnings, PhD student University of Groningen

• Planeringsuppgift: Ekosystemrestaurering i Sibeliusparken
2. Arbete med planeringsuppgiften

3. Ekologisk hållbarhet – Kolneutral värmeproduktion
1. Gästföreläsare: Alpo Tani?

• Uppgift: Bekanta er med en av de fyra vinnarna i Helsinki Energy Challenge och gör en 
presentation

2. Arbete med Helsinki Energy Challenge-uppgiften
4. Social hållbarhet - De internationella hållbarhetsmålen

1. Gästföreläsare: Marina Fogdell, Arkitekt SAFA
• Uppgift: Analys av tävlingsbidragen för Malms flygfält

2. Arbete med uppgiften
5. Ekonomisk hållbarhet – Cirkulär ekonomi.

1. Gästföreläsare: Jennifer Holmberg (Tölö alumn)
• Uppgift: Cirkula spelet

2. Arbete med uppgiften
6. Presentationer av arbeten och avslutning

https://vimeo.com/504710709
https://twitter.com/mgrafnings
https://energychallenge.hel.fi
https://www.globalamalen.se
https://kerrokantasi.hel.fi/lentoasemanpuisto
https://fi.linkedin.com/in/jennifer-holmberg-970375194
https://circula.fi/sv/


Praktiska lösningar
• De studerande får ett färdigt grundmaterial att utgå ifrån.
• De får också Kodknäckarmaterialet till sitt förfogande.
• Gemensamt grupparbete under hela studieavsnittets gång.
• Gästföreläsare samt dokumentärfilmer luckrar både upp stoffet

samt erbjuder insikter.
• De olika yrkesgrupperna som

involveras återkopplas till studierna
ur ett yrkesorienterat perspektiv.

• De studerande som är intresserade av 
företagsamhet kan fördjupa sig i ämnet
under kursen Ung företagsamhet.



Mätbara mål för att se om vi lyckats

Uppgifterna från elevenkäten 2020 (?), från 1-4
• Jag har ställt mål för mina gymnasiestudier 2,63/3,18
• Kontakter med arbetslivet är en del av gymnasiets 

vardag 2,33/2,85
• Det är möjligt att delta i aktiviteter ordnade av 

högskolor via gymnasiet 2,76/3,34
• Jag är väl insatt i möjligheter till fortsatta studier 

2,60/2,78
Jämförelsetalet är Helsingfors medeltal


