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Slopande av antagningspoängen vid ansökan 
om studieplats till Ålands lyceum 

Å lands landskapsregering beslö t 31.10.2017 att ge styrelsen fö r Å lands gymnasium i 

uppdrag att utreda öch bedö ma effekterna av slöpande av antagningspöa ngen vid 

ansö kan öm studieplats till Å lands lyceum. 

Bakgrund 

Studierna vid det allma nbildande gymnasiet Å lands lyceum har söm ma l att fö rbe-

reda studerande infö r universitets- öch hö gskölestudier. I de styrdökument vi a r 

satta att fö lja sa gs det att ” Med grundskölan söm grund fö rbereder den allma n-

bildande gymnasieutbildningen de studerande fö r hö gskölestudier samt andra pa  

gymnasieutbildning baserade studier” (LL 2011:13, § 8). ” I den allma nbildande 

gymnasi(e)examen inga r ett gymnasieexamensbetyg söm utfa rdas av Å lands ly-

ceum öch ett studentexamensbetyg söm utfa rdas av studentexamensna mnden”  

(LL 2011:13, § 25). 

Fö r att antas till en hö gsköla eller ett universitet ma ste studerande ha vissa fö rkun-

skaper. Ålla utbildningar kra ver att den sö kande har sa  kallad grundla ggande behö -

righet. Fö r de flesta utbildningar i Sverige kra vs ytterligare fö rkunskaper, sa  kallad 

sa rskild behö righet. Samma princip har anammats fö r att erha lla en studieplats vid 

Å lands lyceum eftersöm studierna a r kra vande öch vissa grundla ggande fö rkun-

skaper behö vs. Dessa fö rkunskaper kan ses söm grundla ggande behö righet vilket 

inneba r att man sta ller sa rskilda krav fö r att erha lla en studieplats. Kraven a r 14 pö-

a ng men i ma n av plats kan sö kande a ven antas öm de prögramvisa vitsörden 

(svenska, matematik engelska öch histöria) ger minst 4 pöa ng öch det tötala antalet 

ansö kningspöa ng a r minst 13,0 Fö r mer införmatiön se Utbildning pa  Å land, s. 38-

40. Fö r att lyckas med studier i matematik pa  la ng niva  öch naturvetenskapliga a m-

nen kan man likna det vid att ha sa rskild behö righet, d.v.s. att man har mycket göda 

grunder i öch fö rsta else fö r matematik, kemi öch fysik. Å ven fö r de studerande pa  

Å lands yrkesgymnasium (Å YG) söm va ljer att la sa den hö gskölefö rberedande ut-

bildningshelheten (HUTH) ma ste den sö kande pa  avga ngsbetyget fra n grundskölan 

ha minst vitsördet 7,0 i medeltal i a mnena svenska, engelska, matematik, histöria 

öch samha llskunskap. 

Diskussiöner kring antagningspöa ng till Å lands lyceum a r ingen nyhet. Å lands land-

skapsstyrelse beslö t 22.9.1998 (232 Ua1) att utö ka antalet nya studieplatser vid 

Å lands lyceum fra n 120 till 140 hö stterminen 1999. Samtidigt beslö ts att minimikra-

vet fö r antagning till Å lands lyceum a r 16 pöa ng enligt de principer söm landskaps-

styrelsen antög 5.12.1996 söm framga r av dökumentet ”Sama la ndsk antagning till 

utbildning pa  gymnasialstadiet”. 

Na r systemet med pöa ng tilla mpats under fyra antagningar a ren 1997 – 2000 gjörde 

da varande rektör Gyrid Hö gman en analys utga ende fra n antagningarna 1997 – 

1999. Å r 1997 intögs 120 studerande öch de sista platserna gick till sö kande med 13 
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pöa ng. Å r 1998 var antalet nya studieplatser 120. Det a ret blev intagningsgra nsen 

18 pöa ng. 

Å lands landskapsstyrelse reagerade da  pa  att ungdömar med fö rha llandevis göda 

betyg blev utan studieplats  öch initierade en utö kning av antalet studieplatser fra n 

120 till 140 i september 1998. I samband med utö kningen gick man öcksa  i enlighet 

med direktiönens ö nskema l in fö r en gra ns söm faststa lldes till 16 pöa ng.  Denna in-

tagningsgra ns tilla mpades öcksa  vid antagningen a r 2000. Sammanfattningsvis kön-

staterades att gra nser a r vanskliga att dra.  Siffrörna visar döck att avhöppsfrekven-

sen var mycket stör fö r intagna med 13 – 15 pöa ng.  

Avbrutna studier samt 4-års studerande 

Den analys söm ligger till grund fö r nedan presenterad statistik bygger pa  a rskul-

larna 2010-2017 vid Å lands lyceum vilket inneba r att tötalt 1191 studerande inga r. 

Åv dessa har 55 studerande antagits med 14 pöa ng eller 13 pöa ng + 4 pöa ng i de 

prögramvisa vitsörden. Åvhöppen tötalt, da  a ven de söm kömmit in pa  t.ex. United 

Wörld Cölleges, skölbyten p.g.a. intressen m.m. a r medra knade, uppga r till 4,6%. I 

gruppen med 14 pöa ng eller 13 pöa ng + 4 pöa ng uppga r avhöppen till 28,3%. Ånta-

let avhöpp kömmer tröligen att ö ka eftersöm det i statistiken a ven inga r studerande 

söm inlett sina studier hö sten 2016 öch 2017 öch sa ledes inte avslutat sin skölga ng. 

Bland studerande med hö gre a n 14 pöa ng avla gger 11,2% studierna pa  fyra a r. Fö r 

gruppen med 14 pöa ng eller 13 pöa ng + 4 pöa ng uppga r siffran till 47,2%. Åntalet 4-

a ringar kömmer hö gst tröligt att ö ka eftersöm antagna 2016 öch 2017 inga r i sta-

tistiken. 

I Å lands lyceums uppdrag ligger a ven att erbjuda HUTH-studier fö r studerande fra n 

Å YG. Å ven ha r finns en antagningsgra ns fö r att fa  pa bö rja HUTH-studier. Fö r de stu-

derande söm pa bö rjat sina studier vid Å lands lyceum öch höppat av presenteras 

statistiken i Tabell 1. Till grund ligger den statistik vi har mellan a ren 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% 

 

Fö r de a rskurser söm nu ga r HUTH men a nnu inte avslutat sina studier har 36,84% 

fra n a rskull 2016 avbrutit sina studier. Siffrörna fö r a rskull 2017 a r 38,78% Åntalet 

avbrutna studier fö r antagna a r 2016 öch 2017 kömmer a ven de att ö ka. 

De vanligaste örsakerna till att studierna avbryts i gruppen 14 pöa ng eller 13 pöa ng 

+ 4 pöa ng a r att kunskapsma len inte uppna s eller att studerande upplever att de a r i 

behöv av mer praktik öch mindre teöri. Givetvis finns a ven andra örsaker till studie-

avbrött. 

Psykosociala faktorer – vad det innebär att inte lyckas i skolan 

Skölan utgö r en central arena i de ungas liv. Enligt vissa förskare finns det antagli-

gen ingen annan arena söm a r viktigare fö r barn öch ungas psykiska ha lsa. Skölan 

kan ses söm en söcial arena da r gruppstörlekar, skölans atmösfa r öch flertalet 

strukturella faktörer pa verkar den enskilda individens va lbefinnande. 
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Skölan blir central eftersöm det a r en plats da r enskilda unga individer kömmer i 

köntakt med en stör grupp andra individer. Skölan utgö r sa ledes en söcial arena 

söm ej enbart handlar öm inla rning. Inöm skölan söm söcial arena skapas relatiöner 

söm till stö rsta delen a r könstruktiva öch fra mjar va lbefinnandet. Genöm relatiöner 

uppsta r a ven icke ö nskva rda fenömen söm möbbning, utanfö rskap öch ensamhet 

vilket körrelerar med den ungas psykiska ha lsa. Åvbrytande av studier inneba r ett 

icke sja lvvalt utanfö rskap. Vad man med sa kerhet kan sa ga öm antagningspöa ngen 

tas bört a r att fler studerande kömmer att uppleva ett persönligt misslyckande öch 

utanfö rskap na r studierna blir fö r sva ra öch studierna ma ste avbrytas. 

Andra effekter 

Det man vidare kan spekulera kring a r vilken effekt ett slöpande av antagningspö-

a ngen skulle ha pa  elever i hö gstadiet. Med nuvarande system vet vi att eleverna 

har ett klart uppsta llt ma l, framfö rallt i de a mnen söm a r viktiga fö r att erha lla hö ga 

antagningspöa ng vid ansö kan till gymnasialstudier. Införmanter undertecknad varit 

i köntakt med trör att det nuvarande systemet a r mötiverande fö r de elever söm 

ta nkt sig en allma nbildande gymnasieutbildning.  

Effekterna av studerande söm avbryter sina HUTH-studier vid Å lands lyceum sta l-

ler hö ga krav pa  schemala ggningen vid Å YG eftersöm studerande ma ste sa ttas in i 

befintliga undervisningsgrupper. I va rsta fall blir grupperna sa  störa att extra, icke 

budgeterade, la rarresurser ma ste sa ttas in. Fö r Å lands lyceums del inneba r det en 

merköstnad per studerande eftersöm grupperna blir mindre. 

Hur kömmer dimensiöneringen att gö ras? De fö rslag söm getts till LR ga llande di-

mensiönering bygger pa  det estimerade sö ktrycket vi vet att finns beröende pa  a rs-

kullens störlek. Om ingen antagningspöa ng finns blir det da  fritt fram att sö ka? 

Vilka kriterier skall ligga till grund fö r dimensiöneringen? 

Sammanfattning  

Den presenterade statistiken talar fö r att antagningspöa ngen bö r beha llas. Det ga l-

ler fö r sa  va l avbrutna studier söm fö r 4-a rsstudier. Om man dessutöm beaktar de 

psykösöciala könsekvenser ett skölmisslyckande ba r med sig anser undertecknad 

att det skulle vara fö rö dande att fler sa tts i en situatiön da r man ka nner sig ötill-

ra cklig. Ått fler skulle behö va ett fja rde a r fö r att slutfö ra sina studier öm antag-

ningspöa ngen slöpades a r a ven ett faktum vilket skulle leda till en ö kad köstnad.  

Givet att vi har ett utbildningssystem da r en studerande, söm inte lyckats uppna  

sina ma l under sin grundskölega ng, kan la sa upp sina betyg via Fölkhö gskölans 

NYÅlinjen finns det alla fö rutsa ttningar att med ett a rs fö rdrö jning kömma in till 

Å lands lyceum eller Å YG öch va lja HUTH–alternativet.  


