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Program för gymnasiet 
Svenska kulturfonden vill medverka till en högklassig och framgångsrik gymnasieutbildning på 
svenska. Genom vårt strategiska program beviljas medel för projekt som har som övergripande mål att 
skapa goda resultat i undervisningen och framgång i högskolornas antagning inom olika områden, ett 
gemensamt digitalt kursutbud, moderna undervisningsmetoder och ett hållbart gymnasienät.  

Programmet grundar sig på våra utredningar i vilka bl.a. följande frågor lyfts fram 

• Vad kan göras för att garantera ett brett kursutbud och en hög kvalitet? 
• Hur kan ämneslärarutbildningen (t.ex. ämnesintegrering, metoder, handledarkompetens),  

ämnesfortbildningen (bl.a. i kemi, psykologi, religion, filosofi och geografi) och handledningen av lärare 
utvecklas? 

• Kan man minska skillnaderna i resultaten mellan könen? 
• Är läromedelsutbudet och innehållet tillräckligt brett och mångsidigt? 
• Hur kan vi säkerställa gymnasisternas framgång i fråga om studieplatser efter gymnasiet så att det 

finns svenskspråkiga experter på olika områden också i framtiden? 
• Är mediekunskapen och informationshanteringen på rätt nivå? 
• Vad kan göras för utvecklingen av den ikt-baserade undervisningen med betoning på det pedagogiska 

innehållet? 
• Kan samverkan (t.ex. nätbaserade distans- och flerformskurser, lärarsamarbete och 

studerandemobilitet) utvecklas? 
• Kan samarbetet mellan svenska och finska skolor utvecklas? 
• Stöd beviljas också för utredningar och forskning kring gymnasiet. 

För en språkminoritet är en god utbildning ett livsvillkor och språket är fundamentet för hela utbildningskedjan. 
Gymnasieutbildningen är en del av den nationella utbildningsstrukturen, som har som mål är att ge 
gymnasisterna allmänbildning och bereda dem för högskolestudier. De svenskspråkiga gymnasisterna har rätt 
till jämlika studiemöjligheter i fråga om tillgänglighet, innehåll och kursutbud. Goda studentexamensresultat 
innebär en framgångsrik rekrytering till högskolorna, vilket har en avgörande betydelse för en levande svenska 
inom arbetslivets olika områden. 

Det nuvarande gymnasienätet har skapats på 1970-talet.  Ojämn demografisk utveckling i vissa regioner, 
ekonomiska nedskärningar och krav på ett brett kursutbud har lett till diskussioner om behov av både 
intensifierat samarbete och samgång. Förändringar krävs också i och med att läroplansgrunderna för gymnasiet 
är under arbete och en digital studentexamen kommer att införas stegvis från och med 2016. 
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Anvisningar 
 
Under åren 2014-16 beviljar Svenska kulturfonden bidrag till strategiska projekt inom följande program: 
 

• Program för gymnasiet 
• Program för teaterkonst 
• Ung på svenska 

 
 
Vad är ett strategiskt projekt? 
 
Projektet måste ha anknytning till ett av de strategiska programmen. Det ska primärt vara av nationell betydelse 
(minst regional betydelse) och gärna omfatta samarbete mellan flera aktörer och sektorer. 
 
 
Vem kan söka? 
 
Bidrag kan sökas av registrerade organisationer som föreningar, utbildningsenheter, forskningsinstitut och 
stiftelser. Bidrag för förberedande projekt, d.v.s. för planering av strategiska projekt, kan sökas också av 
privatpersoner och arbetsgrupper (max 10 000 EUR).  
 
 
Hur långa kan projekten vara? 
 
Projekttiden kan vara högst tre år. Sista ansökningstid för treåriga projekt är hösten 2014.   
 
 
När kan man söka? 
 
Ansökningstiderna är två per år. Under det första året är ansökningstiderna 1-15.4 och 1-30.11.2014.  
 
 
Hur söker man? 
 
Ansökningarna görs elektroniskt här.  
 
 
När får man besked? 
 
Besked ges inom tre månader efter att ansökningstiden gått ut. 
 

På frågor om programmet svarar utbildningsombudsman Veronica Granö-Suomalainen, tfn 050 563 4353 eller 
veronica.grano-suomalainen@kulturfonden.fi 

För information om aktuella ansökningstider, se http://www.kulturfonden.fi/specialprogram/  
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