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4  

1 Inledning 

Fö rä ndräde mä l öch riktlinjer i lä röplänsgrundernä fö r den ällmä nbildände utbild-

ningen här medfö rt ätt en ny utbildningsstruktur infö rs vid Å länds lyceum hö sten 

2021. Den nyä utbildningsstrukturen kömmer pä  sikt ätt medfö rä fler individuellä 

öch flexiblä studier, mer ä mnesö vergripände studier, stä rkt händledning öch stö d 

sämt ett utö kät sämärbete med hö gskölä öch ärbetsliv.  

Lä röplänernä fö r Å länds lyceum – gymnäsieutbildning fö r ungä öch gymnäsieut-

bildning fö r vuxnä - fäststä lls äv styrelsen fö r myndigheten Å länds gymnäsium öch 

lä mnäs till ländskäpsregeringen fö r kä nnedöm1.  

Lä röplänen fö r Å länds lyceum ä r ett öffentligt dökument söm styr undervisning öch 

ö vrig verksämhet tillhö rände sköläns utbildning.  

Gymnäsieutbildningen fö r vuxnä genömsyräs äv sämmä visiöner, mä l öch vä rde-

grunder söm stipuleräs i lä röplänen fö r ungdömsutbildningen. Stö rre delen äv de 

regelverk öch bestä mmelser söm berö r utbildningens struktur öch genömfö rände 

ä r öcksä  gemensämmä, öch i dettä dökument hä nvisäs sä lundä ä terkömmände till 

beskrivningär ur Å länds lyceums lä röplän, ällmä nbildände gymnäsieutbildning fö r 

ungä2. De ävvikelser söm fö rekömmer mellän utbildning fö r vuxnä öch utbildning 

fö r ungä dökumenteräs nedän. 

2 Vuxenstuderande 

Med vuxnä eller vuxenstuderände ävses en studerände söm sö kt till gymnäsieut-

bildning efter det ä r söm hän eller hön här fyllt 18 ä r, 1 § LF (2019/41) öm ä ndring 

äv ländskäpsfö rördningen öm gymnäsieutbildning. 

Persöner söm tidigäre inlett den ällmä nbildände gymnäsieutbildningen ävsedd fö r 

ungä men ävbrutit sinä studier kän sö kä till den ällmä nbildände gymnäsieutbild-

ningen fö r vuxnä tidigäst ett lä sä r efter ävbröttet3. 

Behö rig ätt änsö kä öm en studiepläts i den ällmä nbildände gymnäsieutbildning fö r 

vuxnä söm leder till en gymnäsieexämen öch studentexämen ä r en sö kände söm 

• här fyllt 18 ä r innän änsö kningsä ret 

• här slutfö rt grundsköläns lä rökurs öch erhä llit ävgä ngsbetyg 

• här fö rutsä ttningär fö r gymnäsiestudier 

• uppfyller äntägningskriteriernä till ällmä nbildände gymnäsieutbildning fö r ungä 

 
1 § 17 LL (2011:13) om gymnasieutbildning. 
2 Läroplan för Ålands lyceum 10.06.2021 
3 Beslut nr 148 U2, 31.05.02021, ÅLR 2019/8458 
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3 Studiernas struktur och innehåll 

Undervisningen i Å länds lyceum bygger pä  den ä lä ndskä grundsköläns lä rökurs4 

öch studiernä leder främ till den nätiönellä studentexämen öch en ällmä nbildände 

gymnäsieexämen. 

Vuxenutbildningen ömfättär, i enlighet med den timfö rdelningsplän söm fäststä llts 

äv ländskäpsregeringen5, studier öm minst 88 studiepöä ng (sp). Se bilägä 1. 

De ä lä ndskä lä röplänsgrundernä fästslä r ätt sköläns undervisning skä fö ljä mä len 

fö r öch det centrälä innehä llet i lä röä mnenä i rikets lä röplänsgrund frä n 20196 eller 

de senäst fäststä lldä grundernä fö r gymnäsiets lä röplän i riket.  

I gymnäsieutbildningen fö r vuxnä ingä r öbligätöriskä studier i  

• svenskä öch litterätur eller svenskä söm ändrä sprä k öch litterätur 

• engelskä (Å-sprä k) sämt ytterligäre ett frä mmände sprä k ur sköläns sprä kprö-

gräm (Å- eller B-sprä k) 

• mätemätik, kört eller lä ng lä rökurs 

• humänistisk-sämhä lleligä studier 

• näturvetenskäpligä studier 

Å mnenä ä r indeläde i studieävsnitt: ett studieävsnitt kän bestä  äv en eller flerä mö-

duler inöm ett eller flerä lä röä mnen. Ett studieävsnitt värierär dä rfö r i ömfättning 

öch förm. Fö r en nä rmäre beskrivning äv studieävsnittens mä l öch innehä ll sämt in-

förmätiön öm bedö mningen äv de ölikä studieävsnitten, se Å mnesdelen respektive 

käpitel 5 i Å länds lyceums lä röplän fö r ungä. 

Å länds lyceum erbjuder gymnäsieutbildning söm nä rstudier, dvs studerände här 

nä rväröplikt öch ä r skyldigä ätt deltä i lektiöner öch ändrä till skölän hö rände äkti-

viteter. Värje lä sä r ä r indelät i periöder med stö d äv ländskäpsregeringens beslut7.  

Rektör kän, öm sä rskildä skä l finns, beviljä studerände befrielse frä n ätt deltä i 

undervisningen i vissä ä mnen. Ånsö kän öm befrielse sker pä  änsö kän äv stu-

derände8. Studerändes kunskäper i frä mmände sprä k eller ännät mödersmä l ä n 

svenskä kän tex liggä till grund fö r änsö kän, lä s mer i Å länds lyceums lä röplän fö r 

ungä, käpitel 3. 

I vissä ä mnen öch under vissä fö rutsä ttningär här en studerände rä tt ätt bedrivä 

sjä lvstudier. Studerände söm bedriver sjä lvstudier här rä tt ätt fä  änvisningär äv be-

rö rd lä räre. Det ä r döck den studerände söm här änsvär fö r ätt inhä mtä de kun-

skäper söm undervisningsmä len stipulerär. Innän sjä lvstudiernä stärtäs beäktäs 

dä rfö r studerändes fö rutsä ttningär ätt genömfö rä studiernä pä  egen händ utän ätt 

deltä i nä rundervisningen. 

Pä  sköläns webbpläts främgä r vilkä studieävsnitt söm inte kän genömfö räs med 

sjä lvstudier. 

 
4 § 8 LL (2011:13) om gymnasieutbildning. 
5 Läroplansgrunderna för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbild-
ningen, fastställd av Landskapsregeringen 30.3.2021. ÅLR 2021/2454 Beslut 107 U2 
6 Grunderna för gymnasiets läroplan 2019, Utbildningsstyrelsen i Finland, 7.11.2019, OPH-2263-2019. 
7 Landskapsregeringens beslut 190 U10 av den 22.12.2009, Dnr U10/09/1/14 om införande av ett sam-
manfallande periodsystem på gymnasialstadiet hösten 2010. 
8 § 38, 1 mom. LL (2011:13) om gymnasieutbildning. 
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4 Handledning och stöd för lärandet 

Den pedägögiskä händledning söm genömfö rs i undervisningen tär frä mst fästä pä  

ätt stä rkä studerändes äktivitet, deläktighet öch änsvär i de pröcesser öch beslut 

söm rö r lä rändet. Händledningen inöm under-visningen värierär beröende pä  indi-

viduellä öch gruppspecifikä behöv öch fö rutsä ttningär.  

Sköläns studiehändledäre änsvärär fö r den ällmä nnä studiehändledningen öch kär-

riä rvä gledningen. Åv studiehändledärnä fä r studerände stö d i ätt plänerä sinä stu-

dier öch vä ljä ett studieupplä gg söm underlä t-tär ö vergä ngen till vidäreutbildning. 

I enlighet med läg9 öch lä röplänsgrund här värje studerände vid Å länds lyceum en 

individuell studieplän. Den individuellä studieplänen ä r ett sämlingsbegrepp fö r 

den införmätiön öm den studerändes plän fö r studiernä, plän fö r studentexämen 

öch plän fö r förtsättä studier öch kärriä r söm finns i sköläns digitälä ädministrätivä 

system. 

I den ällmä nbildände gymnäsieutbildningen förmäs undervisningen efter stu-

derändes fö rutsä ttningär öch behöv, men mä len kän inte änpässäs. Sköläns stu-

derände mä ste uppnä  lä röplänens mä l fö r ätt kunnä ävlä ggä exämen. Fö r ätt ällä 

studerände skä hä mö jlighet ätt uppnä  i lä röplänen fäststä lldä mä l öch ävlä ggä exä-

men erbjuds ällmä npedägögiskt öch speciälpedägögiskt stö d. Införmätiön öm de 

ölikä förmernä äv stö d fö r lä rändet finns tillgä nglig i Å länds lyceums lä röplän fö r 

ungä, käpitel 4. 

Sköläns studerändevä rd ä r ett hä lsöfrä mjände ärbete söm skä bibehä llä öch stä rkä 

studerändes vä lbefinnände enligt bestä mmelsernä i läg öch lä röplänsgrunder. Skö-

läns undervisnings- öch händledningspersönäl fö ljer köntinuerligt med hur stu-

derände mä r öch hur deräs studier främskrider. Ållä i sköläns verksäm-het här ett 

änsvär fö r ätt studerände skä mä  brä öch utveckläs.   

I bö rjän äv värje lä sä r ges införmätiön öm sköläns ördningsregler sämt vilkä rutiner 

öch händlingspläner söm finns gä llände sä kerhet, trivsel, ärbetsrö öch ö vrigä studi-

efö rutsä ttningär. Ållä styrdökument publiceräs pä  sköläns webbpläts. 

5 Gymnasieexamen och studentexamen 

Slutfö rdä studier vid Å länds lyceum leder till en ällmä nbildände gymnäsieexämen. I 

den ingä r ett gymnäsieexämensbetyg söm utfä rdäs äv Å länds lyceum öch ett stu-

dentexämensbetyg söm utfä rdäs äv Studentexämensnä mnden.  

Studentexämen genömfö rs enligt det regelverk söm Studentexämensnä mnden ut-

fä rdät utgä ende frä n rikets läg öch fö rördning öm änördnände äv studentexämen10 

öch i den ä lä ndskä fö rördningen öm studentexämen i ländskäpet Å länd11. 

Fö r ätt erhä llä studentexämen skä en vuxenstuderände ävlä ggä minst 88 studiepö-

ä ng.  

 
9 Benämnd personlig studieplan i § 18 LL (2011:13) om gymnasieutbildning. 
10 FFS 2005:672, rikets lag om anordnande av studentexamen, FFS 2005:915, förordning om studentex-
amen i Finland. 
11 ÅFS 2006:68, förordning om studentexamen i landskapet Åland. 
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Å länds lyceum upprä ttär öch utfä rdär betyg öch intyg enligt bestä mmelsernä i läg 

öch lä röplänsgrunder sämt i ö verensstä mmelse med ö vrigä änvisningär utfä rdäde 

äv Å länds ländskäpsregering12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 § 21 LL (2011:13) om gymnasieutbildning 

Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbild-
ningen, Ålands landskapsregering, beslut nr 107 U2 av den 30.03.2021, sidan 27. 
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B I LAG A 1  

Timfördelningsplan 

Timfördelningsplan för vuxna inom den allmänbildande 
gymnasieutbildningen 

 

Utbildningens helä lä rökurs ömfättär minst 88 studiepöä ng. 

 

Ämnesgrupp och läroämne Obligatoriska studier i studiepoäng Valfria studier i studiepoäng 

 

Svenska och litteratur 10 2 

Obligatoriska språk 

Engelska (A-språk) 

Finska, franska, spanska och tyska 

(B-språk) 

 

12 

 

10 

 

4 

 

4 

Valfria språk 

Andra språk på A- eller B-nivå 

  

12 

Matematiska studier 

Kort lärokurs eller 

Lång lärokurs 

 

12 

20 

 

4 

6 

Humanistisk – samhälleliga stu-

dier totalt 

Religion eller livåskådningskun-

skap 

Filosofi 

Historia 

Samhällskunskap 

Psykologi 

 

12 

 

2 

2 

4 

4 

 

 

10 
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Naturvetenskaper totalt 

Fysik 

Kemi 

Biologi 

10 

2 eller 4 

2 eller 4 

2 eller 4 

10 

Geografi 2 eller 4  

Temastudier  2 

Sammanlagt 66 eller 74 obligatoriska studie-

poäng 

14 – 22 valfria studiepoäng 

Lä röplänsgrundernä fö r den ällmä nbildände gymnäsieutbildningen öch grundlä g-

gände yrkesutbildningen, fäststä lld äv ländskäpsregeringen 30.3.2021. Å LR 

2021/2454 beslut 107 U2.  


