
Lovisa stads bildningsnämnd ger följande utlåtande om den nya gymnasielagen och om lagen om 

ändring av lagen om anordnande av studentexamen 

 

1. Gymnasielag 

Lagförslagen är i huvudsak tidsenliga och  gynnar utvecklingen av gymnasieutbildningen. En del av 

lagändringarna kommer med stor sannolikhet att kräva mer resurser och därför vill vi fästa 

uppmärksamhet vid följande punkter: 

I 13 § skulle stipuleras att ” en del av studierna i gymnasieutbildningens lärokurs ska ordnas i 

samarbete med en eller flera högskolor.” 

I och för sig är syftet med paragrafen motiverad då kontakten mellan gymnasieutbildningen och 

högskolan ska utökas. Samarbetet med högskolorna som obligatorisk enligt lag staller dock 

gymnasierna i en ojämlik ställning enbart på grund av var gymnasiet är beläget (gymnasier där det 

finns högskolor vs. gymnasier på landsbygden). Trots att samarbetet via nätet är möjligt runt om i 

landet skulle dock de gymnasier som är belägna närmare högskolorna vara I en bättre ställning vad 

gäller samarbetsmöjligheter. Förändringen av paragrafen skulle antagligen även inverka på ett 

utökat behov av handledning och på det sättet borde detta beaktas i resurserna. ( så även 25 §) 

I 25 §  skulle stipuleras att den som har slutfört gymnasieutbildningens lärokurs som inte fått en 

plats för fortsatta studier i examensinriktad utbildning har rätt att få handledning som anknyter till 

ansökan till studier och karriärplanering under det år som följer på året då lärokursen slutfördes. 

Handledning ges av den utbildningsanordnare i vars läroanstalt lärokursen slutförts. 

Att utöka studiehandledningen och specialundervisningen i gymnasiet ser vi som en nödvändig sak. 

På grund av detta uppstår det dock utökade kostnader för utbildningsanordnaren, vilka till fullo 

borde erättas utbildningsanordnaren. 

 

        1.2 Lagen om ändring av lagen om anordnande av studentexamen 

I 6 a § om lagen om ändring av lagen om anordnande av studentexamen fäster vi uppmärksamheten 

vid att omtagningen av prov. Enligt förslaget kan ett prov fås tas om utan begränsningar. Vi anser 

att ett rätt till obegränsad omtagning är alltför vid. Rätten till omtagning bör dock utvidgas från 

nuvarande två gånger, men dock så att rätten inte är obegränsad.  

Då vikten alltmer läggs på studentexamen gällande valet av studerande till högskolor blir gymnasiet 

allt mer stressigt för den studerande, trots att man i den nya gymnasielagen staävat till att underlätta 

den styderandes situation. Det urvalsverktyg som högskolorna har kommer att forma de studieval 

och gymnasiestudier i sin helhet för de studerande i gymnasiet. 

 

 

 

 


