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UTLÅTANDE  

Datum 

Rektor 2018-02-28 

UTLÅTANDE ÖVER RIKETS FÖRSLAG TILL GYMNASIELAG OCH 

ÄNDRING AV LAG OM ANORDNANDE AV STUDENTEXAMEN  

En ny reform av gymnasieutbildningen a r pa  ga ng i riket. Syftet med reformen a r att 

o ka gymnasieutbildningens attraktionskraft som en allma nbildande utbildnings-

form vilken ger beho righet fo r fortsatta studier vid ho gskola, att fo rba ttra utbild-

ningens kvalite  och inla rningsresultaten samt att go ra o verga ngen fra n studierna pa  

andra stadiet till studier pa  ho gskoleniva  smidigare. Mer individuella och flexibla 

studier efterstra vas, vilket leder till intensifierad handledning och sto d samt att stu-

dier o ver la roa mnesgra nser och ho gskolesamarbete bo r ske. 

I propositionen (OKM/41/010/2017) fo resla s att en ny gymnasielag stiftas samt att 

a ndringar i lagen om anordnande av studentexamen go rs. Lagarna fo resla s tra da i 

kraft den 1 augusti 2019. 

Utlåtandets centrala innehåll 
 Allmänna bestämmelser

o Fo rutom den vanliga gymnasiala utbildningen tar lagstiftningen
fasta pa  gymnasieutbildningens vidare syfte, na got som inte a r
nytt i riket men nog skulle vara ska l att implementera a ven pa 
Å land, na r man skriver ”att fo rbereda invandrare och personer
med ett fra mmande spra k som modersma l fo r gymnasieutbild-
ning och ge de studerande spra kliga och andra beho vliga fa rdig-
heter fo r o verga ngen till gymnasieutbildning.

 Samarbete och anskaffning av utbildning
o Utbildningsanordnaren ska samarbeta med anordnare av grund-

la ggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning,
ho gskolor samt akto rer inom arbets- och na ringslivet”. Samma
skrivning finns redan indirekt i den a la ndska LP men a r mer ac-
centuerad i det finla ndska lagfo rslaget.

 Undervisning
o Gymnasieutbildning ordnas separat fo r unga och vuxna med olika

la rokurser. Utbildningen som fo rbereder fo r gymnasieutbildning
utgo r en la rokurs vars ma lsatta tid a r ett a r. En bra inko rsport till
gymnasiestudier skapas sa ledes.

o 75 kurser fo r en fullgjord examen ersa tts med 150 studiepoa ng.
Vilka kurser som ska inga  i examen utfa rdas genom fo rordning av
statsra det.

o La rokursen fo r gymnasieutbildning och utbildning som fo rbere-
der fo r gymnasieutbildning kan a ven pa  det sa tt som besta ms i ut-
bildningsanordnarens la roplan innefatta andra studier som la m-
par sig fo r gymnasiets uppgift a n de som fo reskrivs genom fo rord-
ning av statsra det. Studierna a r valbara fo r den studerande. Inget
nytt men ack sa  viktigt fo r att kunna profilera det lokala och
a la ndska perspektivet. 

o Utbildningsanordnaren ska utarbeta en la roplan som besta mmer
om genomfo randet av undervisningen, handledningen av studi-
erna och sto det till la randet, studieperioderna som erbjuds de stu-
derande och studieprestationerna som fo rutsa tts fo r att delta i
dem samt om noggrannare ma l fo r och inneha ll i undervisningen.
OBS! Det a r ha r ska l fo r Å land att noggrant fo lja med la roplansar-
betet pa  fastlandet eftersom de inte bara ligger till grund fo r stu-
dentproven utan a ven fo r den validering av kurser UHR go r. Den
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valideringen a r oerho rt viktig att fo lja och uppdatera sa  att 
a la ndska studerande har beho righeter att so ka till olika utbild-
ningar i Sverige.  

o En del av studierna i gymnasieutbildningens la rokurs ska ordnas i
samarbete med en eller flera ho gskolor. Undervisningen enligt
la rokursen ska ordnas sa  att den studerande har mo jlighet att ut-
veckla sitt internationella kunnande samt sitt arbetslivs- och fo re-
tagarkunnande. Bra, men mer problematiskt pa  mindre orter om
inte genomta nkta digitala lo sningar anva nds. Detta a r ett intres-
sant utvecklingsomra de inom vilket Å land verkligen kan profilera
sig.

o En del av undervisningen i gymnasieutbildningens la rokurs kan
ocksa  ges pa  na got annat undervisningsspra k a n det som avses i
13 § 1 mom., om detta inte a ventyrar den studerandes mo jligheter
att fo lja undervisningen och slutfo ra la rokursen och studentexa-
men. Å r detta ett uppslag till o kad internationalisering, att vissa
kurser inom gymnasiet kanske bo rjar ges pa  t ex engelska? Notera
att undervisningsspra ket fortfarande a r svenska, finska, samiska,
rommani eller teckenspra k.

 Åntagning
o Na rmare besta mmelser om antagningsgrunderna fo r unga till

gymnasieutbildning och hur de betonas i studerandeantagningen
utfa rdas genom fo rordning av undervisnings- och kulturministe-
riet. Bero r inte Å land men sa va l studieinfo samt KOSKI bo r nog-
grant utredas. De a la ndska ungdomarna fa r inte fo rfo rdelas pa  na -
got sa tt.

 Studerandes ra ttigheter och skyldigheter
o En studerande som inte har slutfo rt sina studier inom den tid som

fo reskrivs i 23 § 2 mom. eller inom den extra tid som beviljats och
en studerande som inte har beviljats extra tid fo r att slutfo ra stu-
dierna, fo rlorar sin studiera tt. Studiera tten fo rloras a ven av en
studerande som utan att anma la giltigt ska l uteblir fra n undervis-
ningen och om det a r uppenbart att han eller hon inte har fo r av-
sikt att fortsa tta studierna. Skrivningen ”om det a r uppenbart”
ka nns synnerligen subjektivt. Ett fo rtydligande bo r ske.

o Ra tten till handledning fo r anso kan till andra studier info rs.
o Den som har slutfo rt gymnasieutbildningens la rokurs men inte

fa tt en plats fo r fortsatta studier i examensinriktad utbildning har
ra tt att fa  handledning som anknyter till anso kan till studier och
karria rplanering under det a r som fo ljer pa  a ret da  la rokursen
slutfo rdes. Detta blir en resursfråga för studiehandledningen!

o En plan fo r fortsatta studier och karria ren ska uppra ttas vid sidan
om studieplan och plan fo r studentexamen. Det inneba r inalles tre
olika planer.

o Sto d fo r la randet: specialundervisning och annat sto d fo r la rande
enligt individuella behov info rs. Om studerandes ra tt till assi-
stenttja nster som studierna fo rutsa tter, sa rskilda hja lpmedel och
andra tja nster fo reskrivs separat. Hur dessa kommer att se ut
ma ste noga fo ljas. Det indikerar i alla fall en intressant utveckling!
Klart a r att la rarka ren bo r genomga  adekvat fortbildning.

o Ått gymnasiet regelbundet ska utva rderas av studerandes va rd-
nadshavare a r a ven det na got nytt.

 Bedo mning
o En studerande som inte har godka nts i ett a mne eller som o nskar

ho ja sitt vitsord ska ges mo jlighet att ho ja sitt vitsord. Hur stort
merarbete blir detta ja mfo rt med nu? Bo r skapas klara regler.

o I spra kundervisningen ska den studerandes muntliga spra kkun-
skap bedo mas uto ver de o vriga delomra dena inom spra kkun-
skapen. Den muntliga spra kkunskapen kan bedo mas genom ett
separat prov.
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o I fra ga om bedo mningen av varje enskild studieperiod beslutar 
den studerandes la rare eller, om la rarna a r ma nga, la rarna ge-
mensamt. I fra ga om slutbedo mningen fo r ett la roa mne beslutar 
rektorn och den studerandes la rare gemensamt. Nytt moment, 
mo jligen som ett led i de mer a mneso vergripande helheterna som 
kanske blir en verklighet.  

 Å ndringsso kande 
o Bega ran om ompro vning och so kande av a ndring hos fo rvalt-

ningsdomstolen. Ka nns som en mer ra ttssa ker process pa  fastlan-
det ja mfo rt med Å land.  

 Studentexamen  
o Den som genomga r gymnasieutbildningens la rokurs och som 

inte har la st de la rokurser som avses i 4 § 1 mom., men som an-
nars kan anses ha tillra ckliga fo rutsa ttningar att klara provet 
kan av sa rskilda ska l delta i det genom beslut av rektorn.  

o Ett godka nt studentprov fa r tas om utan begra nsningar. Ett un-
derka nt prov fa r tas om tre ga nger.  

Kort summering 
Lagändringen betonar starkt en god allmänbildning. Lagförslaget ger gymnasierna 

möjligheter att skräddarsy utbildningsprogram som överskrider läroämnesgrän-

serna. Men hur definieras en bred allmänbildning. Vad ska vara viktigt i framtiden? 

Samarbete över gränser och att utnyttja nätverk utanför landet kan vara en del av 

allmänbildningen. 

 

Det är positivt att specialundervisningen och studiehandledningens roll stärks och 

att stödet finns inskrivet i lagförslaget. Många studerande är i behov av stöd och 

handledning. Allmänbildning kan stärkas genom tvärvetenskapliga studier, det ser 

jag som positivt. Myntets baksida: hurdan specialundervisning ska ges eftersom 

studentskrivningarna fortsättningsvis är en obligatorisk del av gymnasiet som 

skrivs på egen hand. Eller kommer nästa stora reform att röra studentskrivning-

arna. 

 

Kan de 150 poängen ses mera som studiehelheter där man till exempel kan ha 

många olika ämnen i samma studiehelhet eller att man kan slå ihop flera nuvarande 

kurser till en studiehelhet. Det är ett sätt att komma ifrån tänkandet med enskilda 

kurser. Oklarhet råder! 

 

Som vanligt är tidtabellen för lagförslaget allt för kort. Lagen ser ut att drivs igenom 

för snabbt. Ny läroplan infördes hösten 2016 och nu är det aktuellt med en ny gym-

nasielag. Eftersom den nya förordningen inte ännu är klar är det svårt att ta ställ-

ning till lagen. På kort tid skall många nya förändringar genomföras i gymnasiet: ny 

läroplan, digitalisering av studentexamen och nu en ny gymnasielag. Det är många 

tunga och viktiga förändringarna på kort tid när vi kanske skulle behöva arbetsro i 

gymnasiet. 

 

En nyhet i lagförslaget är att elever erbjuds möjlighet att obegränsat antal gånger 

förnya studentexamen. Varför? Det sporrar knappast studerande att öka förbere-

delserna inför skrivningarna, snarare tvärtom. 

Dessutom krävs större resurser.  
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Slutligen, att stärka samarbetet med högskolorna är lovvärt men hur samarbetet 

konkret ska se ut tåla att tänkas på. Hur förhåller sig universitet och högskolor till 

lagförslaget? Många frågetecken återstår att reta ut. 
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