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Inledning 

Förändrade mål och riktlinjer i läroplansgrunderna för den allmänbildande utbildningen har medfört att en 
ny utbildningsstruktur införs vid Ålands lyceum hösten 2021. Den nya utbildningsstrukturen kommer på sikt 
att medföra fler individuella och flexibla studier, mer ämnesövergripande studier, stärkt handledning och 
stöd samt ett utökat samarbete med högskola och arbetsliv.  

Läroplanerna för Ålands lyceum – gymnasieutbildning för unga och gymnasieutbildning för vuxna - fastställs 
av styrelsen för myndigheten Ålands gymnasium och lämnas till landskapsregeringen för kännedom1.  

Läroplanen för Ålands lyceum är ett offentligt dokument som styr undervisning och övrig verksamhet tillhö-
rande skolans utbildning.  

Gymnasieutbildningen för vuxna genomsyras av samma visioner, mål och värdegrunder som stipuleras i lä-
roplanen för ungdomsutbildningen. Större delen av de regelverk och bestämmelser som berör utbildningens 
struktur och genomförande är också gemensamma, och i detta dokument hänvisas sålunda återkommande 
till beskrivningar ur Ålands lyceums läroplan, allmänbildande gymnasieutbildning för unga2. De avvikelser 
som förekommer mellan utbildning för vuxna och utbildning för unga dokumenteras nedan. 

Vuxenstuderande 

Med vuxna eller vuxenstuderande avses en studerande som sökt till gymnasieutbildning efter det år som 
han eller hon har fyllt 18 år, 1 § LF (2019/41) om ändring av landskapsförordningen om gymnasieutbildning. 

Personer som tidigare inlett den allmänbildande gymnasieutbildningen avsedd för unga men avbrutit sina 
studier kan söka till den allmänbildande gymnasieutbildningen för vuxna tidigast ett läsår efter avbrottet3. 

Behörig att ansöka om en studieplats i den allmänbildande gymnasieutbildning för vuxna som leder till en 
gymnasieexamen och studentexamen är en sökande som 

• har fyllt 18 år innan ansökningsåret 

• har slutfört grundskolans lärokurs och erhållit avgångsbetyg 

• har förutsättningar för gymnasiestudier 

• uppfyller antagningskriterierna till allmänbildande gymnasieutbildning för unga 

Studiernas struktur och innehåll 

Undervisningen i Ålands lyceum bygger på den åländska grundskolans lärokurs4 och studierna leder fram till 
den nationella studentexamen och en allmänbildande gymnasieexamen. 

Vuxenutbildningen omfattar, i enlighet med den timfördelningsplan som fastställts av landskapsregeringen5, 
studier om minst 88 studiepoäng (sp). Se bilaga 1. 

 
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 
4 § 8 LL (2011:13) om gymnasieutbildning. 
5 Läroplansgrunderna för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen, fastställd av Landskapsrege-

ringen 30.3.2021. ÅLR 2021/2454 Beslut 107 U2 
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De åländska läroplansgrunderna fastslår att skolans undervisning ska följa målen för och det centrala inne-
hållet i läroämnena i rikets läroplansgrund från 20196 eller de senast fastställda grunderna för gymnasiets 
läroplan i riket.  

I gymnasieutbildningen för vuxna ingår obligatoriska studier i  

• svenska och litteratur eller svenska som andra språk och litteratur 

• engelska (A-språk) samt ytterligare ett främmande språk ur skolans språkprogram (A- eller B-språk) 

• matematik, kort eller lång lärokurs 

• humanistisk-samhälleliga studier 

• naturvetenskapliga studier 

Ämnena är indelade i studieavsnitt: ett studieavsnitt kan bestå av en eller flera moduler inom ett eller flera 
läroämnen. Ett studieavsnitt varierar därför i omfattning och form. För en närmare beskrivning av studieav-
snittens mål och innehåll samt information om bedömningen av de olika studieavsnitten, se Ämnesdelen 
respektive kapitel 5 i Ålands lyceums läroplan för unga. 

Ålands lyceum erbjuder gymnasieutbildning som närstudier, dvs studerande har närvaroplikt och är skyldiga 
att delta i lektioner och andra till skolan hörande aktiviteter. Varje läsår är indelat i perioder med stöd av 
landskapsregeringens beslut7.  

Rektor kan, om särskilda skäl finns, bevilja studerande befrielse från att delta i undervisningen i vissa ämnen. 
Ansökan om befrielse sker på ansökan av studerande8. Studerandes kunskaper i främmande språk eller annat 
modersmål än svenska kan tex ligga till grund för ansökan, läs mer i Ålands lyceums läroplan för unga, kapitel 
3. 

I vissa ämnen och under vissa förutsättningar har en studerande rätt att bedriva självstudier. Studerande som 
bedriver självstudier har rätt att få anvisningar av berörd lärare. Det är dock den studerande som har ansvar 
för att inhämta de kunskaper som undervisningsmålen stipulerar. Innan självstudierna startas beaktas därför 
studerandes förutsättningar att genomföra studierna på egen hand utan att delta i närundervisningen. 

På skolans webbplats framgår vilka studieavsnitt som inte kan genomföras med självstudier.  

Handledning och stöd för lärandet 

Den pedagogiska handledning som genomförs i undervisningen tar främst fasta på att stärka studerandes 
aktivitet, delaktighet och ansvar i de processer och beslut som rör lärandet. Handledningen inom undervis-
ningen varierar beroende på individuella och gruppspecifika behov och förutsättningar.  

Skolans studiehandledare ansvarar för den allmänna studiehandledningen och karriärvägledningen. Av stu-
diehandledarna får studerande stöd i att planera sina studier och välja ett studieupplägg som underlättar 
övergången till vidareutbildning. 

I enlighet med lag9 och läroplansgrund har varje studerande vid Ålands lyceum en individuell studieplan. Den 
individuella studieplanen är ett samlingsbegrepp för den information om den studerandes plan för studierna, 
plan för studentexamen och plan för fortsatta studier och karriär som finns i skolans digitala administrativa 
system. 

 
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 sammanfallande periodsystem på gym-

nasialstadiet hösten 2010. 
8 § 38, 1 mom. LL (2011:13) om gymnasieutbildning. 
9 Benämnd personlig studieplan i § 18 LL (2011:13) om gymnasieutbildning. 
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I den allmänbildande gymnasieutbildningen formas undervisningen efter studerandes förutsättningar och 
behov, men målen kan inte anpassas. Skolans studerande måste uppnå läroplanens mål för att kunna avlägga 
examen. För att alla studerande ska ha möjlighet att uppnå i läroplanen fastställda mål och avlägga examen 
erbjuds allmänpedagogiskt och specialpedagogiskt stöd. Information om de olika formerna av stöd för läran-
det finns tillgänglig i Ålands lyceums läroplan för unga, kapitel 4. 

Skolans studerandevård är ett hälsofrämjande arbete som ska bibehålla och stärka studerandes välbefin-
nande enligt bestämmelserna i lag och läroplansgrunder. Skolans undervisnings- och handledningspersonal 
följer kontinuerligt med hur studerande mår och hur deras studier framskrider. Alla i skolans verksamhet har 
ett ansvar för att studerande ska må bra och utvecklas.   

I början av varje läsår ges information om skolans ordningsregler samt vilka rutiner och handlingsplaner som 
finns gällande säkerhet, trivsel, arbetsro och övriga studieförutsättningar. Alla styrdokument publiceras på 
skolans webbplats.  

Gymnasieexamen och studentexamen  

Slutförda studier vid Ålands lyceum leder till en allmänbildande gymnasieexamen. I den ingår ett gymnasie-
examensbetyg som utfärdas av Ålands lyceum och ett studentexamensbetyg som utfärdas av Studentexa-
mensnämnden.  

Studentexamen genomförs enligt det regelverk som Studentexamensnämnden utfärdat utgående från rikets 
lag och förordning om anordnande av studentexamen10 och i den åländska förordningen om studentexamen 
i landskapet Åland11. 

För att erhålla studentexamen ska en vuxenstuderande avlägga minst 88 studiepoäng.  

Ålands lyceum upprättar och utfärdar betyg och intyg enligt bestämmelserna i lag och läroplansgrunder samt 
i överensstämmelse med övriga anvisningar utfärdade av Ålands landskapsregering12. 

 

  

 
10 FFS 2005:672, rikets lag om anordnande av studentexamen, FFS 2005:915, förordning om studentexamen i Finland. 
11 ÅFS 2006:68, förordning om studentexamen i landskapet Åland. 
12 § 21 LL (2011:13) om gymnasieutbildning 

Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen, Ålands landskapsregering, be-

slut nr 107 U2 av den 30.03.2021, sidan 27. 
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Bilaga 1 

 

Timfördelningsplan för vuxna inom den allmänbildande gym-

nasieutbildningen 

 

Utbildningens hela lärokurs omfattar minst 88 studiepoäng. 

 

 
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 

 
 

 

 
 

4 

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 

studiepoäng 

14 – 22 valfria studiepo-

äng 

 
Läroplansgrunderna för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen, 

fastställd av Landskapsregeringen 30.3.2021. ÅLR 2021/2454 Beslut 107 U2. 


