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Utvärdering av grunder och allmänna kri-

terier för antagning av studerande år 2017, 

Beslut 164 U2 ÅLR 2017/6555 samt syn-

punkter inför antagningen 2018 

Å lands landskapsregering har beslutat att fö lja upp hur antagningskriterierna 

2017 har fungerat vid antagningen av studerande till ölika utbildningar. Syftet med 

granskningen a r att fa  relevant underlag fö r förtsatt utveckling av anvisningarna 

infö r eventuell revidering. 

Å lands gymnasium ömbeds redövisa fö ljande statistik fra n den sama la ndska an-

tagningen 2017: 

- antalet sö kande per utbildning/utbildningsprögram i betygskvöten öch i den in-

dividuella kvöten (fö rstahands-, andrahands- öch tredjehandsval), 

- antalet antagna per utbildning/utbildningsprögram i betygskvöten öch i den in-

dividuella kvöten, 

- antal sö kande/antagna pa  grund av anpassad la rökurs till den individuella kvö-

ten specificerat fö r varje utbildning/ utbildningsprögram, 

- antal sö kande/antagna pa  grund av utla ndska icke ja mfö rbara betyg till den indi-

viduella kvöten specifikt fö r varje utbildning/ utbildningsprögram, samt 

- antal sö kande/antagna pa  grund av skiljebetyg till den individuella kvöten speci-

fikt fö r varje utbildning/utbildningsprögram. 

I bilagan redövisar Å lands gymnasium svar pa  övanna mnda fra gör.  

Synpunkter inför antagning 2018 

Gemensam synpunkt från skolorna 

S P R Å K T E S T  

Rubriken ma ste a ndras fra n Spra kkrav till Spra ktest.  

Den sö kande har blivit gödka nd i samtliga delpröv i den allma nna spra kexamen i 

svenska pa  minst niva  3 (B1) eller den sö kande har i fra ga öm spra kexamina fö r 

statsfö rvaltningen avlagt prövet i muntlig öch skriftlig fa rdighet i svenska pa  minst 

göd niva .  

Spra kkunskaperna ska verifieras med vederbö rligt intyg senast sista dag fö r köm-

pletterande av betyg öch intyg, dvs i bö rjan pa  juni. Fra n öch med ansö kan 2019 

bö r intyg pa  uppna dd spra kniva  la mnas in inöm ansö kningstiden, fö r att undvika 
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prö vningar i önö dan, dvs senast det datum i april da  ansö kan ska vara inne. Pa  sa  

sa tt undviker vi sannölikt att prö va flera studerande söm kanske a nda  diskvalifice-

ras pga. underka nt spra kpröv. Dessutöm a r det en stör fö rdel fö r de sö kande att 

veta öm de a r spra kligt kvalificerade na r de gö r sin ansö kan. 

Synpunkter från Ålands Lyceum 

Nedan fö ljer en sammanfattning av lyceets synpunkter pa  LR:s fö rslag till antag-

ningsgrunder öch –kriterier infö r antagningen 2017. Fö r att fö rekömma en utdra-

gen pröcess na r LR ger fö rslag pa  antagningsgrunder öch –kriterier infö r la sa ret 

2018-2019 vill styrelsen fö r myndigheten Å lands gymnasium framfö ra fö ljande: 

Det behö ver vara a nnu tydligare skrivet vad söm ga ller fö r sö kande till Å lands ly-

ceum. Ått det bara a r betygskvöten söm ga ller öch att behö riga till prö vningsfö rfa-

rande endast a r de med avga ngsbetyg fra n la nder utanfö r EU/EES-ömra det eller 

sva rtölkade betyg fra n EU/EES-ömra det. Sö kande utan avga ngsbetyg (skiljebetyg, 

verbala betyg etc.) ska inte kunna sö ka till lyceet.   

T I L L Ä G G S P O Ä N G   

Vi tycker förtfarande att tilla ggspöa ngen a r alltfö r generö sa. Exempelvis att ett 

la sa r pa  Å lands fölkhö gsköla ger 2 p. Fö rutöm att a ret söm sa dant ger 2 pöa ng har 

man öcksa  mö jlighet att hö ja sitt grundskölebetyg. Ått ja mfö ra med na gön söm vill 

hö ja sitt grundskölebetygs medeltal da  det i sa  fall kra vs en hö jning med minst 

0,51 fö r att na  mötsvarande 2 pöa ng enligt faststa lld skala.    

Börde man inte kunna fa  a tminstöne 1 pöa ng fö r ett avklarat la sa r pa  gymnasial-

stadiet? Fö r gymnasiet del sa  skulle minimigra nsen fö r ett pöa ng kunna vara minst 

20 avlagda kurser med gödka nt resultat eftersöm det ger ra tt till fullt studiestö d. 

Synpunkter från Ålands yrkesgymnasium 

A N P A S S A D E  V I T S O R D  

Den individuella kvöten har tagits pösitivt emöt, sa tillvida att skölan öch prögram-

men vet vad söm fö rva ntas öch kan planera resursbehövet utga ende fra n detta. 

Den individuella kvöten medfö rde döck att sö kande till yrkesinriktad specialun-

dervisning minskade ma rkbart. Till HRC fanns exempelvis ingen sö kande 

Ått ha nfö ra prö vningssö kande till den individuella kvöten behö ver ses ö ver fö r sa -

kersta lla en sa  ra ttssa ker rangördning söm mö jligt. 

Va rderingen av de anpassade vitsörden behö ver ses ö ver. 

Exempel 1.  En elev med en anpassning i ett ämne kan ha erhållit ett anpassat vitsord 

nio. I övriga ämnen som inte är anpassade  har eleven huvudsakligen femmor och 

sexor och någon sjua.  

Exempel 2. En elev med anpassningar i samtliga ämnen kan ha erhållit de anpassade 

vitsorden sju samt ett antal åttor och nior. 

I den individuella kvöten rangördnas eleven i exempel 2 hö gre a n eleven i exempel 

1.  

Ett anpassat vitsörd inneba r att eleven inte na tt ma len i la röplanen utan har en in-

dividuell plan med anpassade ma l. Fö rslagsvis kunde ett anpassat vitsörd ömvand-

las till ett icke gödka nt enligt grundskölans la röplan. 

Fra n Å SÅ, sjö fartsgymnasiet har framfö rts synpunkter öm att antalet studerande i 

den individuella kvöten a r fö r hö gt. 
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P R O G R A M V I S A  V I T S O R D  

De prögramvisa vitsörden fö r yrkesprögrammen bö r inte fö ra ndras infö r antag-

ningen 2018-2019, eftersöm grundskölan redan fra n september har elevhandled-

ning med eleverna i a k 9 öch da  utga r fra n vad söm senast faststa lldes. En revide-

ring av de pöa nggivande prögramvisa vitsörden bö r tidigast tra da i kraft hö sten 

2021, dvs de elever söm bö rjar a k 7 hö sten 2018 ska veta vilka prögramvisa vits-

örd söm ga ller da  de sö ker till gymnasiet. 


