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UTLÅTANDE  2018-72 

Datum   

Rektor 2018-08-10     

   

      

 

Ärende ÅLR 2018/5672 

 
 
 AÅ lands landskapsregering har begärt in synpunkter gällande ut-
kast till regeringens proposition till riksdagen med förslag 
till lag om studentexamen och lag om ändring av gymnasiela-
gen.  

I den bifogade bilagan (brev 101 U2, 26.6.2018, AÅ LR 2018/5762) 
framgår att gymnasielagen skrivs om. Här har såväl LR som 
AÅ lands gymnasium skäl att noga följa upp lagstiftningen och se 
över landskapets gymnasielag. 

En nyhet är att proven i studentexamen förutom att de ordnas skrift-
ligt eller elektroniskt också kan innehålla muntliga uppgifter. Hur dessa 
ska arrangeras nämns inte. Inte heller fås mer vägledning gällande skri-
velsen ” Studentexamensnämnden kan av synnerligen vägande skäl som 
gäller omständigheterna för anordnande av prov besluta att proven vid 
en läroanstalt ordnas på annat sätt än vid andra läroanstalter.”  

Avläggandet av studentexamen på engelska är en nyhet. Den begränsas i 
propositionsförslaget till en liten grupp men kan innebära för AÅ lands ly-
ceums del att studerande med engelska som modersmål eller stu-
derande som har en avklarad gymnasieutbildning från annat land ges 
möjlighet att skriva studentproven i engelska. AÄ ven här bör gymnasie-
lagstiftningen för landskapet ses över. 

I § 8 kommer begreppet studiepoäng in. På fastlandet är igen en reform 
på gång som vi även får anamma. Kurserna, det begrepp som nu an-
vänds, förvandlas till studiepoäng så att en examen förutsätter 150 stu-
diepoäng i stället för nuvarande minst 75 kurser. Två poäng ska därmed 
motsvara en kurs. Nya läroplaner för AÅ lands lyceum krävs igen.  

AÄ ven nya specialarrangemang vid studentskrivningarna införs. I § 10 
framgår det att ”en examinand som på grund av sjukdom, funktionsned-
sättning, särskilda läs- och skrivsvårigheter, ett främmande språk som 
modersmål eller någon annan därmed jämställbar orsak inte kan av-
lägga proven i studentexamen på samma sätt som övriga examinander, 
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kan avlägga provet på avvikande sätt.” Vad avvikande sätt innebär för-
klaras inte utan en hänvisning till studentexamens bestämmelser i frå-
gan. Dessa bestämmelser är alltså inte klara, vi får se tiden an. 

Omtagning av prov har liberaliserats. Ett godkänt prov får tas om utan 
begräsningar och för den som har avlagt examen får hen ta om ett un-
derkänt prov utan begränsningar, Hur detta kommer att falla ut i prakti-
ken återstår att se? Däremot kommer vi att få ett ökat antal skribenter 
varje examenstillfälle som vill höja sina studentprov. Lärarnas arbetsbe-
lastning kommer att påverkas vilket måste beaktas i framtida arbetspla-
ner och budgetering. 

 

Dag som ovan, 

 

Marcus Koskinen-Hagman 

 

 


