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AÅ lands landskapsregering har begä rt in synpunkter gällande ut-

kast till regeringens proposition till riksdagen med förslag

till lag om studentexamen och lag om ändring av gymnasielagen.
I den bifogade bilagan (brev 101 U2, 26.6.2018, AÅ LR 2018/5762)
framgå r att gymnasielagen skrivs om. Hä r har så vä l LR som

AÅ lands gymnasium skä l att noga fö lja upp lagstiftningen och se
ö ver landskapets gymnasielag.

En nyhet ä r att proven i studentexamen fö rutom att de ordnas skrift-

ligt eller elektroniskt också kan innehå lla muntliga uppgifter. Hur dessa

ska arrangeras nä mns inte. Inte heller få s mer vä gledning gä llande skri-

velsen ” Studentexamensnä mnden kan av synnerligen vä gande skä l som
gä ller omstä ndigheterna fö r anordnande av prov besluta att proven vid
en lä roanstalt ordnas på annat sä tt ä n vid andra lä roanstalter.”

Avlä ggandet av studentexamen på engelska ä r en nyhet. Den begrä nsas i
propositionsfö rslaget till en liten grupp men kan innebä ra fö r AÅ lands lyceums del att studerande med engelska som modersmå l eller stu-

derande som har en avklarad gymnasieutbildning frå n annat land ges

mö jlighet att skriva studentproven i engelska. AÄ ven hä r bö r gymnasielagstiftningen fö r landskapet ses ö ver.

I § 8 kommer begreppet studiepoä ng in. På fastlandet ä r igen en reform

på gå ng som vi ä ven få r anamma. Kurserna, det begrepp som nu an-

vä nds, fö rvandlas till studiepoä ng så att en examen fö rutsä tter 150 stu-

diepoä ng i stä llet fö r nuvarande minst 75 kurser. Två poä ng ska dä rmed
motsvara en kurs. Nya lä roplaner fö r AÅ lands lyceum krä vs igen.

AÄ ven nya specialarrangemang vid studentskrivningarna infö rs. I § 10

framgå r det att ”en examinand som på grund av sjukdom, funktionsned-

sä ttning, sä rskilda lä s- och skrivsvå righeter, ett frä mmande språ k som
modersmå l eller nå gon annan dä rmed jä mstä llbar orsak inte kan av-

lä gga proven i studentexamen på samma sä tt som ö vriga examinander,
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kan avlä gga provet på avvikande sä tt.” Vad avvikande sä tt innebä r fö r-

klaras inte utan en hä nvisning till studentexamens bestä mmelser i frå gan. Dessa bestä mmelser ä r alltså inte klara, vi få r se tiden an.

Omtagning av prov har liberaliserats. Ett godkä nt prov få r tas om utan
begrä sningar och fö r den som har avlagt examen få r hen ta om ett un-

derkä nt prov utan begrä nsningar, Hur detta kommer att falla ut i praktiken å terstå r att se? Dä remot kommer vi att få ett ö kat antal skribenter

varje examenstillfä lle som vill hö ja sina studentprov. Lä rarnas arbetsbelastning kommer att på verkas vilket må ste beaktas i framtida arbetspla-

ner och budgetering.
Dag som ovan,

Marcus Koskinen-Hagman
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