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1 Uppdrag
Rektor och studiehandledare vid Ålands lyceum har i mars 2021 skickat en skrivelse till Ålands landskapsregering med anledning av att de anser att den forberedande utbildningshelhet (HUTH) som idag erbjuds studerande vid Ålands yrkesgymnasium i sin nuvarande form har spelat ut sin roll. Ålands landskapsregering inbegar darfor styrelsens synpunkter pa skrivelsen samt styrelsens forslag pa ett nytt
upplagg av hogskoleforberedande som garanterar studerande vid Ålands yrkesgymnasium att erhalla sarskild behorighet for vidarestudier i hogskolor och universitet samt mojlighet att avlagga prov i studentexamen.
For detta bildade forvaltningschef en arbetsgrupp bestaende av skolornas rektorer,
representant for studiehandledning samt amneslarare for att tillsammans se over
forslag till andringar som ar till gagn for vara alandska studerande. Årbetsgruppen
har traffat Universitets- och hogskoleradet i Sverige (UHR). Motet med UHR genomfordes i samarbete med utbildnings- och kulturavdelningen.

2 Bakgrund
HUTH startade hosten 2011 for att ge okade mojligheter for studerande vid Ålands
yrkesgymnasium att studera vid hogskolor och universitet i Sverige. Nuvarande utbildningspaket har aven gjort det mojligt for huth-studerande att avlagga studentexamen. Sedan ar 2011 har huth-paketet andrats och utokats vartefter UHR
samt Studentexamensnamnden i Finland gjort andringar.
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Studerande vid narvardarprogrammet och sjofartsprogrammen har inte kunnat
valja huth-paketet, da detta ej rymts in i deras laroplaner och studieplaner.

3 Studerande vid Ålands lyceum – examen ger behörigheter
Den som studerar vid Ålands lyceum maste delta i studentskrivningar for att darigenom fa ett studentexamensbetyg. Med studentexamensbetyget erhaller man behorighet att soka till Finland och Sverige for vidarestudier. Sverige har olika krav pa
sarskilda behorighet. Med sarskild behorighet menas en viss uppnadd kompetens
(avlagda kurser) i olika amnen.
En studerande fran Ålands lyceum valjer ofta de kurser hen behover for att fa de
sarskilda behorigheter hen vet att behovs.

3.1 Ny lag om studentexamen – 5 prov obligatoriskt
De som paborjar sina studier varen 2022 maste avlagga minst 5 studentprov (tidigare 4 obligatoriska prov). Det betyder att samtliga studerande skriver studentprov
i modersmal och far valja 4 prov fran minst 3 av foljande grupper: matematik,
finska, frammande sprak eller realamnena.

4 Studerande vid Ålands yrkesgymnasium – examen ger
behörigheter
Ålla utbildningslinjer vid Ålands yrkesgymnasium ger behorighet att studera vidare.
For att studera vid Hogskolan pa Åland, yrkeshogskolor, hogskolor och universitet
behovs gymnasieexamen for att vara behorig att soka. Åntagningsforfarandet grundar sig antingen pa gymnasieexamensbetyg eller resultat fran urvalsprov.
Studerande vid Ålands yrkesgymnasium har aven allman behorighet att soka vidare
till Sverige for studier. Daremot har de flesta utbildningslinjer krav pa sarskild behorighet. Sarskild behorighet betyder att den studerande laser fler kurser i vissa
amnen for att fa en djupare kunskap. For att fa sarskilda behorigheter vid Ålands
yrkesgymnasium idag maste den studerande valja huth-paketet.

4.1 Huth-paket 60 kompetenspoäng
Huth bestar idag av 30 kurser som den studerande laser vid Ålands lyceum. En studerande vid yrkesgymnasiet valjer sjalv om hen vill delta i studentskrivningarna eller inte. Kravet pa en studerande ar att hen ska ta yrkesexamen vilket innebar studier om 180 kompetenspoang. Huth, inkl. 8 kompetenspoang gemensamma examensdelar, omfattar 60 kompetenspoang. Examenstiden beraknas vara 3 ar. Under
dessa 3 ar finns 15 olika perioder. Åv dessa 15 perioder ar en huth-studerande 5 perioder pa Ålands lyceum.
4.1.1 Ämnen och antal kurser som ingår idag:
Svenska – 7 kurser
Engelska – 7 kurser
Matematik – 8 kurser
Samhallskunskap – 4 kurser
Geografi – 1 kurs
Kemi – 1 kurs
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Genom dessa kurser far de idag foljande sarskilda behorigheterna: Sv3, Eng6, Ma3b,
Nk2 och Sk2.

4.2 Statistik huth -de senaste åren
Åntalet studerande som valt och forhoppningsvis genomfor hela studiepaket:
Hosten 2021: f.n. 26 (5 hoppat av)
Hosten 2020: 9 studerande
Hosten 2019: 14 studerande
(www.studnet.gymnasium.ax)

5 NTI - skolan, gymnasiekurser på distans
Pa Åland finns en mojlighet att lasa webbaserade gymnasiekurser pa distans enligt
svenska amnesplaner inom kommunal vuxenutbildning. For att fa studera vid NTI
ska personen ha en genomgangen gymnasieutbildning. NTI skots idag pa Ålands yrkesgymnasium. NTI ar saledes ett satt idag for vuxna att lasa in kurser och skaffa sig
sarskild behorighet for studier i Sverige.
NTI pa Åland har i snitt 70 studerande/termin. En del laser en kurs medan andra laser tva eller tre. Uppskattningsvis ror det sig om atminstone 30 - 40 personer per
termin som vill lasa behorighetsgivande kurs(er).
I nulaget ar 47 personer anmalda till en eller flera kurser under varterminen. Flera
anmalningar ar pa kommande. De vanligaste kurserna ar foljande (i ordningsfoljd):
Matematik 2b, Engelska 6, Fysik 1a, Matematik 3b, Kemi1, Kemi 2, Fysik 2, Naturkunskap 1b.

6 Behörighet till Sverige
Systemet med sarskilda behorigheter till svenska hogskolor och universitet har under de senaste aren andrats. Det ar nu farre sarskilda behorigheter som efterfragas.
Nedan ar nagra exempel pa vanliga utbildningar med sarskilda behorigheter:
Sv3

Eng6 Ma2b

Sjukskotare

Ma3b

x
x

x

x

Systemvetenskap

x

x

x

x

Jurist

Sk2

Hi1b

x

Ekonomi

Dietist

Nk2

x
x

Socionom

x

Psykolog

x

(Ålands lyceums studiehandledare)

6.1 Möte med UHR
Vid ett mote med UHR i februari 2022 diskuterades bl.a. vilka sarskilda behorigheter som just nu ar mest centrala, dvs. ger flest mojligheter till vidarestudier. Enligt UHR ar behorigheterna inom matematik och samhallskunskap de som oftast
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efterfragas. De ser aven en okning av krav pa engelska. Det hanger ihop med att
flera utbildningar nufortiden har mycket av studiematerialet pa engelska.

7 Olika scenarier
Styrelsen for Ålands gymnasium omfattar Ålands lyceums skrivelse satillvida att det
nu ar orsak att se over det system som ar radande. Styrelsen har inte mandat att bestamma hur ett eventuellt utbildningspaket for vidarestudier ska se ut, men framfor
har nagra alternativ.

Ålternativ 1:
Huth fortsatter som det ar. De studerande forbereds for att kunna skriva 5 studentprov. Omfattningen av lektioner inom huth kan inte utokas da en studerande fran
yrkesgymnasiet ska fa bade huth och yrkesstudier att rymmas inom 180 kompetenspoang.
Enligt den trend som funnits de senaste aren blir detta fortsattningsvis en dyr losning da antalet sokande inte ser ut att oka.

Ålternativ 2:
Det som Ålands lyceum foreslar i sin skrivelse. Huth-paketet anses ha spelat ut sin
roll och laggs ner. Studerande vid yrkesgymnasiet behover inte ta stallning till eventuella studier vid Ålands lyceum utan kan fokusera pa sina yrkesstudier. Den valbara yrkesexamensdel som dessa studerande idag missar lases nu av samtliga studerande pa programmen.
NTI ar en mojlighet for dem som sedan onskar lasa upp behorighetskurser efter avlagd examen. Det finns forstas andra mojligheter. NTI, distansstudier, ar det som erbjuds pa Åland.

Ålternativ 3:
De elever som onskar avlagga studentexamen soker till Ålands lyceum. Ålands yrkesgymnasiums studerande ges inte mojlighet att valja huth och pa sa vis fa forberedande undervisning till samtliga studentprov. Mojligheten att skriva studentprov
for studerande vid yrkesgymnasiet finns fortfarande kvar. Det betyder att den studerande laser in allt kursmaterial sjalv och skriver studentproven. Beslut om deltagande i studentprov fattas av Ålands lyceums rektor.

Ålternativ 4:
En ny mojlighet for studerande vid Ålands yrkesgymnasium skapas sa att de som
onskar kan valja att lasa Matematik 2b enligt Ålands lyceums laroplan. Kursen planeras in i Ålands yrkesgymnasiums schema. Kursintyg skrivs av Ålands lyceum.
Genom detta forslag kan flera studerande vid yrkesgymnasiet fa en sarskild behorighet som ger manga mojligheter till vidarestudier i Sverige. En losning for att aven
studerande vid narvardar- och sjofartsprogrammen kan delta i denna undervisning
kan utarbetas.
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8 Sammanfattning
Vi lever i en foranderlig varld. For skolorna betyder det reviderade styrdokument,
nya laroplaner, nytt kursinnehall, nya bedomningskriterier och nya kriterier for ansokningar till vidarestudier. Ålands lyceums uppdrag ar att ge studieforberedande
utbildning dar det ar obligatoriskt for den studerande att ta studentexamen. Ålands
yrkesgymnasiums uppdrag ar att ge kunskaper och fardigheter som kravs for att utova ett yrke samt forbereda for vidarestudier.
Dagens Huth-paketet ar omfattande, utmanande och innehaller manga fler kurser
an vad som behovs for de vanligaste sarskilda behorigheter. Ållt farre studerande
valjer detta. Orsaker som namns ar bl.a. att det ar for svart, ”jag orkar inte just nu”
eller att sa manga kurser vid Ålands lyceum kan sanka medeltalet pa slutbetyget.
Ekonomiskt ar dagens upplagg en dyr losning som fa valjer. Dartill leder dagens system till att schemalaggningen for Ålands yrkesgymnasium blir stelbent samt att
schemalaggningen vid yrkesgymnasiet styrs av de fa som valjer huth.
Styrelsen vid Ålands yrkesgymnasium foreslar utifran ovanstaende redogorelse att
mojligheten att skriva studentprov med tillhorande lararledd forberedd undervisning ar till for studerande vid Ålands lyceum. Studerande vid Ålands yrkesgymnasium fokuserar pa sina yrkesstudier och skolan far storre mojligheter till flexiblare
schemalaggning.
Styrelsen foreslar aven att nuvarande huth-paket avslutas och att skolorna tillsammans planerar en losning for hur man kan erbjuda studerande vid yrkesgymnasiet
mojlighet att avlagga kurser for att erhalla den sarskilda behorigheten matematik
2b.
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