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1 Uppdrag 

Rektor och studiehandledare vid Å lands lyceum har i mars 2021 skickat en skri-

velse till Å lands landskapsregering med anledning av att de anser att den fo rbere-

dande utbildningshelhet (HUTH) som idag erbjuds studerande vid Å lands yrkes-

gymnasium i sin nuvarande form har spelat ut sin roll. Å lands landskapsregering in-

bega r da rfo r styrelsens synpunkter pa  skrivelsen samt styrelsens fo rslag pa  ett nytt 

uppla gg av ho gskolefo rberedande som garanterar studerande vid Å lands yrkes-

gymnasium att erha lla sa rskild beho righet fo r vidarestudier i ho gskolor och univer-

sitet samt mo jlighet att avla gga prov i studentexamen.  

Fo r detta bildade fo rvaltningschef en arbetsgrupp besta ende av skolornas rektorer, 

representant fo r studiehandledning samt a mnesla rare fo r att tillsammans se o ver 

fo rslag till a ndringar som a r till gagn fo r va ra a la ndska studerande. Årbetsgruppen 

har tra ffat Universitets- och ho gskolera det i Sverige (UHR). Mo tet med UHR genom-

fo rdes i samarbete med utbildnings- och kulturavdelningen.  

2 Bakgrund  

HUTH startade ho sten 2011 fo r att ge o kade mo jligheter fo r studerande vid Å lands 

yrkesgymnasium att studera vid ho gskolor och universitet i Sverige. Nuvarande ut-

bildningspaket har a ven gjort det mo jligt fo r huth-studerande att avla gga stu-

dentexamen. Sedan a r 2011 har huth-paketet a ndrats och uto kats vartefter UHR 

samt Studentexamensna mnden i Finland gjort a ndringar.  
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Studerande vid na rva rdarprogrammet och sjo fartsprogrammen har inte kunnat 

va lja huth-paketet, da  detta ej rymts in i deras la roplaner och studieplaner.  

3 Studerande vid Ålands lyceum – examen ger behörigheter  

Den som studerar vid Å lands lyceum ma ste delta i studentskrivningar fo r att da ri-

genom fa  ett studentexamensbetyg. Med studentexamensbetyget erha ller man be-

ho righet att so ka till Finland och Sverige fo r vidarestudier. Sverige har olika krav pa  

sa rskilda beho righet. Med sa rskild beho righet menas en viss uppna dd kompetens 

(avlagda kurser) i olika a mnen. 

En studerande fra n Å lands lyceum va ljer ofta de kurser hen beho ver fo r att fa  de 

sa rskilda beho righeter hen vet att beho vs.  

3.1 Ny lag om studentexamen – 5 prov obligatoriskt  

De som pa bo rjar sina studier va ren 2022 ma ste avla gga minst 5 studentprov (tidi-

gare 4 obligatoriska prov). Det betyder att samtliga studerande skriver studentprov 

i modersma l och fa r va lja 4 prov fra n minst 3 av fo ljande grupper: matematik, 

finska, fra mmande spra k eller reala mnena.  

4 Studerande vid Ålands yrkesgymnasium – examen ger 
behörigheter  

Ålla utbildningslinjer vid Å lands yrkesgymnasium ger beho righet att studera vidare. 

Fo r att studera vid Ho gskolan pa  Å land, yrkesho gskolor, ho gskolor och universitet 

beho vs gymnasieexamen fo r att vara beho rig att so ka. Åntagningsfo rfarandet grun-

dar sig antingen pa  gymnasieexamensbetyg eller resultat fra n urvalsprov.  

Studerande vid Å lands yrkesgymnasium har a ven allma n beho righet att so ka vidare 

till Sverige fo r studier. Da remot har de flesta utbildningslinjer krav pa  sa rskild be-

ho righet. Sa rskild beho righet betyder att den studerande la ser fler kurser i vissa 

a mnen fo r att fa  en djupare kunskap. Fo r att fa  sa rskilda beho righeter vid Å lands 

yrkesgymnasium idag ma ste den studerande va lja huth-paketet.  

4.1 Huth-paket 60 kompetenspoäng  

Huth besta r idag av 30 kurser som den studerande la ser vid Å lands lyceum. En stu-

derande vid yrkesgymnasiet va ljer sja lv om hen vill delta i studentskrivningarna el-

ler inte. Kravet pa  en studerande a r att hen ska ta yrkesexamen vilket inneba r stu-

dier om 180 kompetenspoa ng. Huth, inkl. 8 kompetenspoa ng gemensamma exa-

mensdelar, omfattar 60 kompetenspoa ng. Examenstiden bera knas vara 3 a r. Under 

dessa 3 a r finns 15 olika perioder. Åv dessa 15 perioder a r en huth-studerande 5 pe-

rioder pa  Å lands lyceum.  

4.1.1 Ämnen och antal kurser som ingår idag:  

Svenska – 7 kurser 

Engelska – 7 kurser 

Matematik – 8 kurser  

Samha llskunskap – 4 kurser  

Geografi – 1 kurs  

Kemi – 1 kurs  
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Genom dessa kurser fa r de idag fo ljande sa rskilda beho righeterna: Sv3, Eng6, Ma3b, 

Nk2 och Sk2.  

4.2 Statistik huth -de senaste åren  

Åntalet studerande som valt och fo rhoppningsvis genomfo r hela studiepaket:  

Ho sten 2021: f.n. 26 (5 hoppat av)  

Ho sten 2020: 9 studerande  

Ho sten 2019: 14 studerande  

 (www.studnet.gymnasium.ax)  

5 NTI - skolan, gymnasiekurser på distans  

Pa  Å land finns en mo jlighet att la sa webbaserade gymnasiekurser pa  distans enligt 

svenska a mnesplaner inom kommunal vuxenutbildning. Fo r att fa  studera vid NTI 

ska personen ha en genomga ngen gymnasieutbildning. NTI sko ts idag pa  Å lands yr-

kesgymnasium. NTI a r sa ledes ett sa tt idag fo r vuxna att la sa in kurser och skaffa sig 

sa rskild beho righet fo r studier i Sverige. 

NTI pa  Å land har i snitt 70 studerande/termin. En del la ser en kurs medan andra la -

ser tva  eller tre. Uppskattningsvis ro r det sig om a tminstone 30 - 40 personer per 

termin som vill la sa beho righetsgivande kurs(er).  

I nula get a r 47 personer anma lda till en eller flera kurser under va rterminen. Flera 

anma lningar a r pa  kommande. De vanligaste kurserna a r fo ljande (i ordningsfo ljd): 

Matematik 2b, Engelska 6, Fysik 1a, Matematik 3b, Kemi1, Kemi 2, Fysik 2, Natur-

kunskap 1b.  

6 Behörighet till Sverige 

Systemet med sa rskilda beho righeter till svenska ho gskolor och universitet har un-

der de senaste a ren a ndrats. Det a r nu fa rre sa rskilda beho righeter som efterfra gas.  

Nedan a r na gra exempel pa  vanliga utbildningar med sa rskilda beho righeter:  

 Sv3 Eng6 Ma2b Ma3b Nk2 Sk2 Hi1b 

Sjuksko tare   x  x   

Ekonomi  x x x    

Systemvetenskap   x x x    

Dietist    x  x   

Jurist       x 

Socionom    x     

Psykolog   x     

(Å lands lyceums studiehandledare)  

 

6.1 Möte med UHR 

Vid ett mo te med UHR i februari 2022 diskuterades bl.a. vilka sa rskilda beho rig-

heter som just nu a r mest centrala, dvs. ger flest mo jligheter till vidarestudier. En-

ligt UHR a r beho righeterna inom matematik och samha llskunskap de som oftast 

http://www.studnet.gymnasium.ax/
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efterfra gas. De ser a ven en o kning av krav pa  engelska. Det ha nger ihop med att 

flera utbildningar nufo rtiden har mycket av studiematerialet pa  engelska.  

7 Olika scenarier  

Styrelsen fo r Å lands gymnasium omfattar Å lands lyceums skrivelse sa tillvida att det 

nu a r orsak att se o ver det system som a r ra dande. Styrelsen har inte mandat att be-

sta mma hur ett eventuellt utbildningspaket fo r vidarestudier ska se ut, men framfo r 

ha r na gra alternativ.  

 

Ålternativ 1: 

Huth fortsa tter som det a r. De studerande fo rbereds fo r att kunna skriva 5 student-

prov. Omfattningen av lektioner inom huth kan inte uto kas da  en studerande fra n 

yrkesgymnasiet ska fa  ba de huth och yrkesstudier att rymmas inom 180 kompe-

tenspoa ng.  

Enligt den trend som funnits de senaste a ren blir detta fortsa ttningsvis en dyr lo s-

ning da  antalet so kande inte ser ut att o ka.  

 

Ålternativ 2:  

Det som Å lands lyceum fo resla r i sin skrivelse. Huth-paketet anses ha spelat ut sin 

roll och la ggs ner. Studerande vid yrkesgymnasiet beho ver inte ta sta llning till even-

tuella studier vid Å lands lyceum utan kan fokusera pa  sina yrkesstudier. Den val-

bara yrkesexamensdel som dessa studerande idag missar la ses nu av samtliga stu-

derande pa  programmen.  

NTI a r en mo jlighet fo r dem som sedan o nskar la sa upp beho righetskurser efter av-

lagd examen. Det finns fo rsta s andra mo jligheter. NTI, distansstudier, a r det som er-

bjuds pa  Å land. 

 

Ålternativ 3:  

De elever som o nskar avla gga studentexamen so ker till Å lands lyceum. Å lands yr-

kesgymnasiums studerande ges inte mo jlighet att va lja huth och pa  sa  vis fa  fo rbe-

redande undervisning till samtliga studentprov. Mo jligheten att skriva studentprov 

fo r studerande vid yrkesgymnasiet finns fortfarande kvar. Det betyder att den stu-

derande la ser in allt kursmaterial sja lv och skriver studentproven. Beslut om delta-

gande i studentprov fattas av Å lands lyceums rektor.  

 

Ålternativ 4:  

En ny mo jlighet fo r studerande vid Å lands yrkesgymnasium skapas sa  att de som 

o nskar kan va lja att la sa Matematik 2b enligt Å lands lyceums la roplan. Kursen plan-

eras in i Å lands yrkesgymnasiums schema. Kursintyg skrivs av Å lands lyceum.  

Genom detta fo rslag kan flera studerande vid yrkesgymnasiet fa  en sa rskild beho -

righet som ger ma nga mo jligheter till vidarestudier i Sverige. En lo sning fo r att a ven 

studerande vid na rva rdar- och sjo fartsprogrammen kan delta i denna undervisning 

kan utarbetas.  
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8 Sammanfattning  

Vi lever i en fo ra nderlig va rld. Fo r skolorna betyder det reviderade styrdokument, 

nya la roplaner, nytt kursinneha ll, nya bedo mningskriterier och nya kriterier fo r an-

so kningar till vidarestudier. Å lands lyceums uppdrag a r att ge studiefo rberedande 

utbildning da r det a r obligatoriskt fo r den studerande att ta studentexamen. Å lands 

yrkesgymnasiums uppdrag a r att ge kunskaper och fa rdigheter som kra vs fo r att ut-

o va ett yrke samt fo rbereda fo r vidarestudier.   

Dagens Huth-paketet a r omfattande, utmanande och inneha ller ma nga fler kurser 

a n vad som beho vs fo r de vanligaste sa rskilda beho righeter. Ållt fa rre studerande 

va ljer detta. Orsaker som na mns a r bl.a. att det a r fo r sva rt, ”jag orkar inte just nu” 

eller att sa  ma nga kurser vid Å lands lyceum kan sa nka medeltalet pa  slutbetyget. 

Ekonomiskt a r dagens uppla gg en dyr lo sning som fa  va ljer. Da rtill leder dagens sy-

stem till att schemala ggningen fo r Å lands yrkesgymnasium blir stelbent samt att 

schemala ggningen vid yrkesgymnasiet styrs av de fa  som va ljer huth.  

Styrelsen vid Å lands yrkesgymnasium fo resla r utifra n ovansta ende redogo relse att 

mo jligheten att skriva studentprov med tillho rande la rarledd fo rberedd undervis-

ning a r till fo r studerande vid Å lands lyceum. Studerande vid Å lands yrkesgymna-

sium fokuserar pa  sina yrkesstudier och skolan fa r sto rre mo jligheter till flexiblare 

schemala ggning.  

Styrelsen fo resla r a ven att nuvarande huth-paket avslutas och att skolorna tillsam-

mans planerar en lo sning fo r hur man kan erbjuda studerande vid yrkesgymnasiet 

mo jlighet att avla gga kurser fo r att erha lla den sa rskilda beho righeten matematik 

2b.  

 


