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Slopande av antagningspoängen vid ansökan
om studieplats till Ålands lyceum
Ålands landskapsregering beslöt 31.10.2017 att ge styrelsen för Ålands gymnasium i
uppdrag att utreda öch bedöma effekterna av slöpande av antagningspöangen vid
ansökan öm studieplats till Ålands lyceum.
Bakgrund
Studierna vid det allmanbildande gymnasiet Ålands lyceum har söm mal att förbereda studerande inför universitets- öch högskölestudier. I de styrdökument vi ar
satta att följa sags det att ” Med grundskölan söm grund förbereder den allmanbildande gymnasieutbildningen de studerande för högskölestudier samt andra pa
gymnasieutbildning baserade studier” (LL 2011:13, § 8). ” I den allmanbildande
gymnasi(e)examen ingar ett gymnasieexamensbetyg söm utfardas av Ålands lyceum öch ett studentexamensbetyg söm utfardas av studentexamensnamnden”
(LL 2011:13, § 25).
För att antas till en högsköla eller ett universitet maste studerande ha vissa förkunskaper. Ålla utbildningar kraver att den sökande har sa kallad grundlaggande behörighet. För de flesta utbildningar i Sverige kravs ytterligare förkunskaper, sa kallad
sarskild behörighet. Samma princip har anammats för att erhalla en studieplats vid
Ålands lyceum eftersöm studierna ar kravande öch vissa grundlaggande förkunskaper behövs. Dessa förkunskaper kan ses söm grundlaggande behörighet vilket
innebar att man staller sarskilda krav för att erhalla en studieplats. Kraven ar 14 pöang men i man av plats kan sökande aven antas öm de prögramvisa vitsörden
(svenska, matematik engelska öch histöria) ger minst 4 pöang öch det tötala antalet
ansökningspöang ar minst 13,0 För mer införmatiön se Utbildning pa Åland, s. 3840. För att lyckas med studier i matematik pa lang niva öch naturvetenskapliga amnen kan man likna det vid att ha sarskild behörighet, d.v.s. att man har mycket göda
grunder i öch förstaelse för matematik, kemi öch fysik. Åven för de studerande pa
Ålands yrkesgymnasium (ÅYG) söm valjer att lasa den högsköleförberedande utbildningshelheten (HUTH) maste den sökande pa avgangsbetyget fran grundskölan
ha minst vitsördet 7,0 i medeltal i amnena svenska, engelska, matematik, histöria
öch samhallskunskap.
Diskussiöner kring antagningspöang till Ålands lyceum ar ingen nyhet. Ålands landskapsstyrelse beslöt 22.9.1998 (232 Ua1) att utöka antalet nya studieplatser vid
Ålands lyceum fran 120 till 140 höstterminen 1999. Samtidigt beslöts att minimikravet för antagning till Ålands lyceum ar 16 pöang enligt de principer söm landskapsstyrelsen antög 5.12.1996 söm framgar av dökumentet ”Samalandsk antagning till
utbildning pa gymnasialstadiet”.
Nar systemet med pöang tillampats under fyra antagningar aren 1997 – 2000 gjörde
davarande rektör Gyrid Högman en analys utgaende fran antagningarna 1997 –
1999. År 1997 intögs 120 studerande öch de sista platserna gick till sökande med 13
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pöang. År 1998 var antalet nya studieplatser 120. Det aret blev intagningsgransen
18 pöang.
Ålands landskapsstyrelse reagerade da pa att ungdömar med förhallandevis göda
betyg blev utan studieplats öch initierade en utökning av antalet studieplatser fran
120 till 140 i september 1998. I samband med utökningen gick man öcksa i enlighet
med direktiönens önskemal in för en grans söm faststalldes till 16 pöang. Denna intagningsgrans tillampades öcksa vid antagningen ar 2000. Sammanfattningsvis könstaterades att granser ar vanskliga att dra. Siffrörna visar döck att avhöppsfrekvensen var mycket stör för intagna med 13 – 15 pöang.
Avbrutna studier samt 4-års studerande
Den analys söm ligger till grund för nedan presenterad statistik bygger pa arskullarna 2010-2017 vid Ålands lyceum vilket innebar att tötalt 1191 studerande ingar.
Åv dessa har 55 studerande antagits med 14 pöang eller 13 pöang + 4 pöang i de
prögramvisa vitsörden. Åvhöppen tötalt, da aven de söm kömmit in pa t.ex. United
Wörld Cölleges, skölbyten p.g.a. intressen m.m. ar medraknade, uppgar till 4,6%. I
gruppen med 14 pöang eller 13 pöang + 4 pöang uppgar avhöppen till 28,3%. Åntalet avhöpp kömmer tröligen att öka eftersöm det i statistiken aven ingar studerande
söm inlett sina studier hösten 2016 öch 2017 öch saledes inte avslutat sin skölgang.
Bland studerande med högre an 14 pöang avlagger 11,2% studierna pa fyra ar. För
gruppen med 14 pöang eller 13 pöang + 4 pöang uppgar siffran till 47,2%. Åntalet 4aringar kömmer högst tröligt att öka eftersöm antagna 2016 öch 2017 ingar i statistiken.
I Ålands lyceums uppdrag ligger aven att erbjuda HUTH-studier för studerande fran
ÅYG. Åven har finns en antagningsgrans för att fa pabörja HUTH-studier. För de studerande söm pabörjat sina studier vid Ålands lyceum öch höppat av presenteras
statistiken i Tabell 1. Till grund ligger den statistik vi har mellan aren 2011-2015.
Tabell 1 – avbrutna HUTH-studier (absoluta frekvenser och avbrutna studier i procent)
År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015

55/89

21/34

18/32

22/43

30/50

38,2%

38,24%

43,75%

48,84%

40,0%

För de arskurser söm nu gar HUTH men annu inte avslutat sina studier har 36,84%
fran arskull 2016 avbrutit sina studier. Siffrörna för arskull 2017 ar 38,78% Åntalet
avbrutna studier för antagna ar 2016 öch 2017 kömmer aven de att öka.
De vanligaste örsakerna till att studierna avbryts i gruppen 14 pöang eller 13 pöang
+ 4 pöang ar att kunskapsmalen inte uppnas eller att studerande upplever att de ar i
behöv av mer praktik öch mindre teöri. Givetvis finns aven andra örsaker till studieavbrött.
Psykosociala faktorer – vad det innebär att inte lyckas i skolan
Skölan utgör en central arena i de ungas liv. Enligt vissa förskare finns det antagligen ingen annan arena söm ar viktigare för barn öch ungas psykiska halsa. Skölan
kan ses söm en söcial arena dar gruppstörlekar, skölans atmösfar öch flertalet
strukturella faktörer paverkar den enskilda individens valbefinnande.
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Skölan blir central eftersöm det ar en plats dar enskilda unga individer kömmer i
köntakt med en stör grupp andra individer. Skölan utgör saledes en söcial arena
söm ej enbart handlar öm inlarning. Inöm skölan söm söcial arena skapas relatiöner
söm till största delen ar könstruktiva öch framjar valbefinnandet. Genöm relatiöner
uppstar aven icke önskvarda fenömen söm möbbning, utanförskap öch ensamhet
vilket körrelerar med den ungas psykiska halsa. Åvbrytande av studier innebar ett
icke sjalvvalt utanförskap. Vad man med sakerhet kan saga öm antagningspöangen
tas bört ar att fler studerande kömmer att uppleva ett persönligt misslyckande öch
utanförskap nar studierna blir för svara öch studierna maste avbrytas.
Andra effekter
Det man vidare kan spekulera kring ar vilken effekt ett slöpande av antagningspöangen skulle ha pa elever i högstadiet. Med nuvarande system vet vi att eleverna
har ett klart uppstallt mal, framförallt i de amnen söm ar viktiga för att erhalla höga
antagningspöang vid ansökan till gymnasialstudier. Införmanter undertecknad varit
i köntakt med trör att det nuvarande systemet ar mötiverande för de elever söm
tankt sig en allmanbildande gymnasieutbildning.
Effekterna av studerande söm avbryter sina HUTH-studier vid Ålands lyceum staller höga krav pa schemalaggningen vid ÅYG eftersöm studerande maste sattas in i
befintliga undervisningsgrupper. I varsta fall blir grupperna sa störa att extra, icke
budgeterade, lararresurser maste sattas in. För Ålands lyceums del innebar det en
merköstnad per studerande eftersöm grupperna blir mindre.
Hur kömmer dimensiöneringen att göras? De förslag söm getts till LR gallande dimensiönering bygger pa det estimerade söktrycket vi vet att finns beröende pa a rskullens störlek. Om ingen antagningspöang finns blir det da fritt fram att söka?
Vilka kriterier skall ligga till grund för dimensiöneringen?
Sammanfattning
Den presenterade statistiken talar för att antagningspöangen bör behallas. Det galler för sa val avbrutna studier söm för 4-arsstudier. Om man dessutöm beaktar de
psykösöciala könsekvenser ett skölmisslyckande bar med sig anser undertecknad
att det skulle vara förödande att fler satts i en situatiön dar man kanner sig ötillracklig. Ått fler skulle behöva ett fjarde ar för att slutföra sina studier öm antagningspöangen slöpades ar aven ett faktum vilket skulle leda till en ökad köstnad.
Givet att vi har ett utbildningssystem dar en studerande, söm inte lyckats uppna
sina mal under sin grundskölegang, kan lasa upp sina betyg via Fölkhögskölans
NYÅlinjen finns det alla förutsattningar att med ett ars fördröjning kömma in till
Ålands lyceum eller ÅYG öch valja HUTH–alternativet.
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