
1. 

1.1. 

1979-80 Lt - Ls framst.nr 25. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING 
till Landstinget med förslag till Jand

skapslag om utvecklandet av utbildriingen 

på ~~mnasialstadiet. 

Framställningens huvudsakliga innehåll. 

Avsikten med föreliggande framställning är att komplettera och full följJ 
den utbildningsreform som inletts med införanda av grundskolan. 

Dess centrala målsättning är att erbjuda envar efter avlagd grund

skolexamen både en allmänbildande utbildning och en ändamåls

enlig, yrkesinriktad.grundutbildning. 

Lagen omfattar all utbildning mellan grundskolenivån och 

högskolenivån. Den yrkesinriktade utbildningen avses h1i scunonlnnd 

inom olika grundlinjer,vtlka speglar yrkesomrädena i samhället. 

Den allmänbildande utbildningen i gymnasiet föreslås utökad med 

en gymnasielinje, som leder till gymnasieexamen, vid sidan av 

en studentlinje som leder till studentexamen. 

Allmän motivering 

B a k g r u n d e n t i 1 1 f r a m s t ä 1 1 n i n g e 11. 

Dagens samhälle ställer allt högre krav på medhorgarnas 

kunskaper och färdigheter. Samtidigt som de olika yrkesomrädena 

fordrar en alltmer specialiserad fackutbildning förutsätter 

skötseln av vårt samhälle en bred allmänbildning hos medborgarna. 

Utvecklingen har lett till att den allmänbildande utbild-

ningen som fordras för fullgörande av läroplikten förlängts och 

till att en ökande del ' arbetstaaare måste ha yrkes-"' . 

utbildning. 

Det är utmärkande för nuvarande utbildning på gymnasialsta<lict 

att den allmänbildande och den yrkesinriktade utbildningen ut

vecklats oberoende av varandra. Redan på grundskolenivån väljer 
e:leverna mellan· hivåkurse-r som ·1eclcr antinp,en- till gymnasiet 'med 

teoretiskt lärostoff eller till fack-elleryrkesskoJa med 

praktiskt lärostoff. Denna klyfta mellan utbildningarna har 

medfört svårigheter för elever inom den yrkesinriktade utbild

ningen att fortsätta sina studier pä högskolenivå. 
:Med·föreva:rahde ·framställni~ st~ävar · landskansstyrelsen ·till att utveckJ a 

gymnasialslådieutbildningen så;att ernvo21rsom avlagt p;rundskoleexamen 
skall få en bred allmi:inbildari<le utbildning samt <ltircftcr 

en yrkesutbildning i fack- elleryrkesskola eller i högskola. 
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Den yrkesinriktade utbildningen skulle dessutom utvecklas 

så, att den ger möjlighet till fortsatta studier på högskole
nivån. 

Avsikten med lagförslaget är att skapa förutsättningar för 
ett kontinuerligt utvecklande av hela gymnasialstadieuthild

ningen efter samma reformlinje som godkänts för grundskolan. 

1.2. Är ende t s be red n in g 

1. 3. 

1. 4. 

Föreliggande framställning bygger på ett betänkande avgivet 

av parlamentariska utbildningskommitt~n (AUS 1979:2). PUK har 

i sitt arbete utgått från bl.a. lagen om utvecklande av uthild

ningen på mellanstadiet (FFS 474/78). Over kommitt6betänkandct 

har utlåtanden erhållits från kommuner, skolor, fackföre-
ningar och vissa andra organisationer i landskapet. PUK har 

granskat utlåtandena och på basen av dem avgivit ett slut

betänkande (AUS 1979:9), nedan förkortat PUK:s betänkande. 
Motiveringen till lagförslaget är i vissa fall direkt hämtaJ 

från PUK:s betänkande. 

I n d e 1 n i n g 

t e r m i n o 1 o g i 

a V u t b i 1 d n i n g e n 0 c h 

Utbildningen indelas funktionellt i grundskolenivå, gymn:1-
sialstadie och högskolenivå. Utbildningen på gymnasialstaJict 

indelas i sakligt hänseende i en allmänbildande del där urHkr

visningen meddelas i gymnasiet och i en yrkesinriktad del 

där undervisningen meddelas i fack- och yrkesskolor. Yrkes

utbildning används som sammanfattande term för all utbildning 

som leder t i 11 ett yrke. För den allmänbildande ut bi lcln i ngcn:; 

del sker detta först på högskolenivån samt för den yrkesinrikta

de utbildningens del på gymnasialstadiet och nä högskoleniv:rn. 

E k o n o m i s k a v e r k n i n g a r 
I PUK:s betänkande har följande överväganden gjorts över 

resursbehovet i anledning av reformförslaget. Utöver de investe

ringar i ny- eller ombyggnad av skollokaliteter som redan pla

nerats skulle gymnasialstadiereformen inte medföra större 

investeringskostnader för undervisningsutrymmen.Behovet av en 

modern och ändamålsenlig utbildning i skolorna är fortgående 

aktuellt och ökas ytterligare genom reformen, som i detta 
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avseende medför en del mindre tilläggskostnader. Behovet av 

lärartjänster kommer att öka någ~t,eftersom utbudet av studie

linjer ökar och utbildningstiden för vissa linjer blir längre. 

Den föreslagna reformen skulle inte medföra några ändringar vad 

gäller huvudmannaskapet för berörda skolor. 

Såväl driftskostnader som investeringskostnader kan beräknas 
med tillräcklig exakthet först när detaljerade läroplaner för 

alla grundlinjer och fristående studielinjer utarbetats. Avsikten 

är att resursbehovet skall utredas av de föreslagna läroplanskomu1it

t~erna i samråd med skolornas direktioner. 

2. Detaljmotivering 

.!_~Den föreslagna lagen är till sin kaktaktär en s.k. ramlag, 
som drar upp de huvudlinjer efter vilka utbildningen pil gymnas i :1 I sta

diet skall organiseras. De nu gällande skollagarna, som reglerar 

undervisningen särskilt för varje skola, skulle tillämpas äve11 uftc1· 

lagens ikraftträdande. Avsikten är att succesivt ändra berör<li1 för

fattningar i den omfattning som samordnande t av utbildningen förutsiLttcr. 

I paragrafen definieras utbildningen på gymnasialstadiet säsom 

den utbildning som anordnas i landskapets fack- och yrkesskolo1· 

samt i Ålands lyceum ochAlands folkhögskola. Utbildningen pil gymnasial 

stadiet indelas i två huvudområden, dels den yrkesinriktad~ utl1i1J

ningen och dels den allmänbildande utbildningen.Orsaken till clcnna 

uppdelning är, att utbildningen på gymnasiet och i Alands fo1khiig

skola inte är yrkesinriktad utan först på högskolenivån erbjuds 
en direkt yrkesutbildning, åtminstone för gymnasiestuderande. 

Därutöver är läroplanen i gymnasiet direkt beroende av de fordringar 

som ställs i studentexamen, om vilken enligt 6 § landskanslagen om 

Ålands lyceum (35/72) skall gälla vad i rikslag är stadgat ~ch 

beträffande vilken de administrativa upp~ifterna i stöd av överc·ns-· 

kommelseförordning (24124) handhas av riksmyndigheter). 
All utbildning i landskaret som direkt bygger på grundskolan 

skulle omfattas av den föreslagna lagen. Utanför lagens ti11-

lämpningsområde skulle falla fortbildning, omskolning, syssel

sättningsfrämjande utbildning och annan utbildning som kan hänföras 

till vuxenutbildningen. Likaså omfattas inte utbildning genom 

läroavtal av reformförslaget. Sådan utbildning är sä speciell 

till sin karaktär att den inte lämpligen kan samordnas till 

någon grundlinje. Det skulle främst röra sig om grundläggande 
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yrkesinriktad utbildning inom branscher där utbildning behövs cnd:ist 

sporadiskt och där det åländska elevunderlaget är för litet för 

att utbildning skulle kunna ordnas inom ramen för en grundlinje 
eller en fristående studielinje. Yrkesinriktad utbildning genom 

läroavtal kan således anses som ett komplement till den övriga 

utbildningen på gymnasialstadiet. 

~ I paragrafen fastställs ett gemensamt mål för all utbild

ning på gymnasialstadiet. Således strävar man till att ge elevcrn:1 

på gymnasialstadiet vissa gemensamma kunskaper och färdigheter, 

trots olikheterna mellan de olika grundlinjerna. llärvid åsyftas 

att alla elever skall erhålla en tillräcklig kunskapsbas för 

att aktivt kunna ta del av vårt samhälle. Sådana målsättningar 

som att fritt kunna utveckla sin personliq-hct och sin:J intn·sscn, 

att erhålla mmskap· om och förståels'e· för"vår åländska historia,kultur oL·li 

självstyrelse; att erhålla kännedom om betydelsen av nationellt 
och internationellt samarbete samt att kunna verka för en ftill 

jämställdhet mellan könen skUlle ligga till grund vid upprättande 

av läroplanerna för alla grundlinjer på gymnasia1stadiet. Gcnon1 

att ge nämnda gemensamma baskunskaper strävar man bl.a. till att 

skapa bättre möjligheter till fortsatta studier såväl på gymnasjal

stadiet som på högskolnivån. 
För att uppnå de mål som eftersträvas i förevarande rramstii I In i ng 

har landskapsstyrelsen i paragrafen föreslagit vissa linjer efter 

vilka utbildningen på hela gymnasialstadiet '.skulle titfonnas. Det 
är fråga om åtgärder som i viss mån även berör grunds kol an 

och utbildningen på hög:;kole stadiet. 

Undervisningen på grundskolans högstadium meddelas i dag 

olika nivågrupper, vilka huvudsakligen är avsedda att tjäna rent· 

pedagogiska och didaktiska ändamål. Med hjälp av nivågruppcrinf'· 

kan eleverna erbjudas den undervisning som passar dem bäst. 
Emellertid har systemet med nivågruppering i allt större utstrfkk

ning kommit att fungera som ett urvalskriterium för inträde till 

gymnasiet. Att en elev vid 12-13 års ålder skall välj~1 kursc1 

som direkt inverkar på hans fortsatta studier måste anses 

otillfredsställande. En elev som inte väljer fördjupade kurser 

begränsar i praktiken sina utbildningsmöjlighetcr vid en tidpu11kt 

när ingen säker uppskattning kan göras beträffande framtida 

inläsningsförutsättningar och intressen. D!essutom har nämnda 
system med nivåkurser visat sig strida mot målsättningen att ge 

alla individer lika rätt till utbildning. Vid 12-13 ärs ålder 
spelar föräldrarnas påverkan på valet av kurser en relativt stor 
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roll exempelvis så är studiebenägenheten större bland elever 

vars föräldrar har akademisk utbildning. För att uppnå 

reformens syfte, att alla elever som genomgått grundskola 

skall ha behörighet för tillträde till all utbildning på gymnasial

stadiet, måste vid utarbetandet av läroplanerna för Je olika gru11d·

linj erna på gymnasialstadiet således även grundskolans läroplan 

beaktas och nödvändiga ändringar däri vfo1 tagas. Sf.iclana tindrings

förslag kan lämpligen föreslås av samma organ som skall utarbeta 

läroplaner för de olika grundlinjerna. Med tillträde till all 

utbildning på gymnasialstadiet avses den utbil<lnir1g som direkt 

bygger på grundskolan, dvs i normalfallet att en elev med gru!ld

skoleexamen har behörighet för tillträde till basåret inom v~t1·_jc 

grundlinje. Däremot skulle en elev med grundsko1ecxamen inte 

vara ber ätt i g ad a t t cl i r e k t bör j a s in a s tu cl i c r på l n s t i tu t n i v ; t 1.~ J I c r 

på annan utbildning som bygger på avlagd examen inom gynmasi:11-· 

stadiet. Hit hänförs således också den gymnasiebaserade yrke~

inriktade utbildningen. 

Vid uppdelningen på utbildningsvägar inom den yrkcsinrikt~Jc! 

utbildningen skal 1 breda grundli.nj er inrättas som utgör grunLkn 

för utbildningens funktionella struktur. En breddning av yrkcs

kunskaper och utvecklandet av möjligheterna till fortsatta 

studier förutsätter att den yrkesinriktade utbild11ingen bransch

vis sammanförs till grund1injer. Grundlinjerna skulle vara nH.·1·:1 

omfattande än nuvarande relativt snäva utbildningsv~gar och Je 

skulle omfatta studier såväl på yrkeskolcniv[i som på institut

nivå. På varje grundlinje skulle undervisningen i första skeJct 

av utbildningen meddelas gemensamt för hela csrundlinjcn i för

beredande och allmänbildande ämnen. lltirigcnorn sku11c clcvcrn:1 

erhålla en bred kunskapsbas inom det yrkesomrfide de valt. Ett 

dylikt arrangemang skulle ytterligare underlätta elevernas 

möjligheter att flytta från en utbildning till en annan 1 inom 

det yrkesornråde de valt. 

Vid uppgörandet av läroplaner på grundlinje bör man sträva 

efter att uppnå tillräckligthög nivå på fackexamen, dvs examen 

efter avslutad utbildning på grundlinje inom den yrkesinriktade 

utbildningen, för att möjliggöra fortsatta studier på högskoleni

vån. Det skulle således bli fråga om ett samordnande av gymnasial

stadiets läroplaner och högskolornas inträdeskrav vilket är att 

hänföra till rikets lagstiftningsbehörighet enligt 11 § 2 mom. 
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6 pUJ1kten: sjä:lvstyr;e}se~agf)n såvitt fråga är om statens skolor. I anledning hLirav 

~qr lcµ1d$kapssty~elsep.. inte. !rnsett <;let. nö~vänd~gt att nännare beröra frågan. 

Skolor som i dag meddelar undervisning inom samma utbildnings

sektor har vanligen oenhetliga läroplaner även för den al1miin

bildande och förberedande utbildningen. I och me<l att man i 

den föreslagna lagen strävar att i så stor utsträckning som möj1igt 

gemensamt anordna den grundläggande undervisningen inom samma 

grundlinje, vill landskapsstyrelsen särskilt betona vikten av att 

skolor som meddelar undervisning inom samma grundlinje gemensamt 

organiserar undervisningen. Härigenom skulle eleverna inom samHw 

grundlinj e kunna erhålla en kontinuerli."' utb.iidning och undvika, 
som nu ofta är fallet, att grundläggande lärostoff upprepas pä 

följande utbildningsstadium. 

!_l_:_ I paragrafen nämns de mer specifika målsättningar som 

särskilt skall beaktas vid utvecklandet av den yrkesinriktade 

utbildriirigen;I .kvalitativt hänseende strävar landskapsstyrelsen till att rörny:i 

utbildningen så att en bred yrkesskicklighet kan uppnås. Den 

kunskapsbas som elev erhållit efter genomgången yrkesinriktad 

utbildning skall även stimtile-ra till ·att utveckla i-fr.ågavarandc' yrkl'. 

I kvantitativt .hänseende strävar landskap'sstyrelsen till att dimcnsioncr;1 

nybörjarplatserna på gymnasialstadiet så att alla som avlagt 
grundskoleexamen skall ha möjlighet att erhålla en yrkesinrikL1d 

utbildning som motsvarar samhällets och arbetslivets behov. lktL1 

medför att en kontinuerlig kommunikation bör ske me11an utb·i ld

ningsavdelningen, arbetskraftsbyrån och näringslivet vid utarbe

tandet av grundlinjer för gymnasialstadiet. 

Ll.:_ Den yrkesinriktade utbildningen skulle unpJelas i grund-· 

linjer såsom föreslagits i tredje paragrafen. Grundlinjc skulle 

bestå av ett basår och en däroåföljande specialiseringsperiod. 

Basåret skulle utgöra ett gemensamt in lednings skede för studierna 
på yrkesskole-och institutnivå inom en grundlinjc. UtbilJnjngcll 

på basåret skulle pågå i ett år. Basåret skulle därmed ge e1cvcn 

en viss erfarenhet från ifrågavarande yrkesomräde innan han v1iJjc1· 

specialiseringslinje. Det slutliga yrkesvalet skulle således 

göras i ett senare skede än vad som är fallet inom den nuvarande 

yrkesinriktade utbildningen. Dessutom utgör utbildningen pil 

basåret ett led i strävanden att bredda yrkesfärdighetcn inom 

varje yrkesområde. Efter basåret differentieras utbildningen 
till parallella specialiseringslinjcr på yrkcsskolc-e1lcr institut

nivå. I vissa fall skulle även tillträde till specialiserings
linje på institutnivå förutsätta genomgången specialiseringslinjc 

på yrkesskoieni vå. 



- 7 -

Fullgjord utbildning på basår och specialiseringslinje skulle 

leda till fackexamen. Fackexamen är en gemensam term för full

gjord utbildning på en gruadlinje och den kan avläggas såväl 

på yrkess~i~ som institutnivå. Avlagd fackexamen innebär att 

vederbörande är formellt kompetent att utöva ett eller flera 

yrkan inom samma yrkesområde. 

En del av den yrkesinriktade utbildningen kan inte lämpligen 

bilda en grundlinje eller anslutas till någon anna11 grundlinjc 

på grund av dess speciella karaktär eller den smala sektor det 

är fråga om. Sådan utbildning föreslås anordnad såsom fristflcndc 

studielinjer. I PUK:s betänkande föreslås att bl.a. fiskeriutbild

ningen och frisörutbildningen anordnas såsom friståer1de studie

linjer. 

~ Bestämmelserna i paragrafen har karaktären av övcrglings-· 

bestämmelser på så sätt, att elev som innehar motsvarande kun

skaper som meddelas genom undervisningen på basåret skulle äga 

behörighet att studera vid specialiseringslinje på yrkesskok

eller institutnivå. Syftet med bestämmelserna är att ge personer 

som studerat enligt tidigare studieordning eller som innehar 

motsvarande kunskaper skulle ha möjlighet att fortsätta sina 

studier direkt på specialiseringslinje. 

7 §. Den allmänbildande utbildningen som idag ges vid J\.land:~ 

lyceum leder till studentexamen och ger därmed ocks1 allmän 

behörighet för tillträde till finsk högskola. Eftersom lagstit·r

ningsrätten tillkommer riket vad gäller bestämmelser angående Je 

fordfingar- lärninrättning- ska11 fylla för att ha diiiliss·ionsriitt ti11 sbten~; im i·· 

versitet,föreslås f.n.ingen·fuldring av den Utbildning som leder till studcntcxa .. · 

men inte heller, i sättet för ·avläuP-ande •av studentexamen och examens innelli1 t L. 
• ..._:;J.._:) 

Enligt 8 § landskapslagcn om grunderna för skolvtlscndet (28/~0) 

är engelska språket obligatoriskt i grundskolan mcd;111 linsk;1 :ir 

valbart ämne. Studentexamen -förutsätter däremot f.n.att kunskaper 1 

två obligatoriska främmmande språk, nämligen engelska och 

finska, skall meddelas redan på grundskolenivån. I praktikeh 

innebär detta att finska språket inte är valbart undervisnings

ämne för de elever som efter avlagd grundskoleexamen avser att 

fortsätta i gymnasiet och avlägga studentexanen. 

En övergripande målsättning för gymnasialstadiereformen är 

att alla med fullgjord grundskoleexamen skall ha möjlighet att 
välja antingen· allmänbildande eller yrkesinriktad utbildning. 

För att öppna en väg inom den allmänbildande utbildningen för 
elever som inte valt finska som tillvalsämne i grundskolan, förcsL1r 
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landskapsstyrelsen att en gymnasielinje, som leder till 

gymnasiexamen, införs vid sidan om den nuvarande utbildningen pil 

gymnasiet. Utbildningen pä gymnasiet föreslås samordnad på 

följande sätt. Efter ett gemensamt basår med differentierat sprilk

program skulle eleverna välja antingen en studentlinje eller en 

gymnasielinje. Studentlinjen skulle leda till studentexamen e11li~t 

de fordringar som gäller för närvarande. Gymnasielinjen sku1 le in

klusive bas ärret vara tre årigt, och utan tentamenspcriod leda t i 11 

gymnasiexamen med dimissionsbetyg från gymnasiet. Elev som 

gått på gymnasielinjen skulle också ha rtitt att ,lclta i studcnt"

examensprov i enskilda ämnen. 

En omorganisering av gymnasieutbildningen i landskapet enligt 

ovan angivna riktlinjer skulle vidga möjligheterna att med :lV!>.:111.w~-

betyg från gymnasiet vinna inträde vid högskolor i Norden i 

övrigt och med dispens vid högskolor i riket. P~i gymnusielin_i(·n 

skulle nämligen läroplanen kunna utformas med beaktande av de 

nordiska högskolornas inträdesfordringar. Samtidigt :c~kullcPnu

varande utbildningsväg till generell högskolebeh6righet bibchjJlas. 

Landskapsstyrelsen anser det motiverat att utöka den kulturcl la 

kontakten dit även utbildningen hänför sig med andra svcnsksp1·J

kiga områden i enlighet med principen att bevara Aland som ett 

enspråkigt svenskt landskap och vår svenska lrn Itu r, som är en 

grund för vår självstyrelse. För att säkerstiilln ;:il!inningarnas 

möjligheter till högskolestudier i Norden skulle övcrcnskommclsc1· 

träffas med berörda högskolor, eller ordnas inom ramen för det 

nordiska samarbetet. 

Utbildningen vid Alands folkhögskola regleras genom 1am1slc11ls

lagen om Ålands folkhögskola (18/71). FolkhögskoleutbjJdningcn 

skiljer sig markant från övrig utbildning pf1 gymnasialstadict genom 

att den saknar den konkreta specialinriktning som karaktäriscr:ir 

den yrkesinriktade och den allmänbildande ut bi ldningcn. Fo"J khö.P,

skolans huvudsakliga uppgift har vid sidan om allmUnbildanclc 

utbildning varit att erbjuda eleverna en mognadsncriod, under 

vilken de kan upptäcka nya studiemöjligheter och få nya intrcssc11. 

Utbildningen vid folkhögskolan utgör i sin nuvarande utformning 

en tilläggsresurs i fråga om allmänbildande utbildning och 

kompletterande grundutbilclning. Därigenom 6npnar utbildningen 

studievägar b 1. a. för de som saknar grw1Clskolcexamen ännu en ltmg tid 

efter grundskolans införande. Aktivering av kreativa anlag och 

intressen, kontakten med samhHll.slivet liksom vuxenutbildning ~ir 

andra väsentliga arbetsuppgifter för folkhögskolan. 
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Landskapsstycrelscn anser att det inte ~ir motiverat :1tt :indr:1 

inriktningen på folkhögskoleutbildningen med anledning av f5rc

varande lagförslag. l den mfm grundskolan allt mcr[t tLickcr lwho\'Ct 

av grunduthildning som kdivs för intriid.e till .skolor p:1 gy1n11:1,;i:1l-

stadiet kunde folkhögskoleutbildningen utvecklas till en <11lm!in

bildande utbildning som motsvarar folkakademi i riket. 

2-__l_ Det åligger landskapsstyrelsen att vidtaga atgtirder rör 

att samordna utbildningen i enlighet med lagförslaget. Som Cör:.;t~1 

åtgärd skulle tillsättas Hiroplanskommitteer med unprdft :1tt 

upprätta förslag till ltiroplaner för gymnasiet, grundlinjerna 

och de fristående studielinjerna med beaktande av bcstämmc]scrn:1 

den föreslagna lagen. Kommitteerna skulle ytterligare upprätt:1 

förslag till läro111cde1, försl:tg tj 11 vidareutbildning :1v Lir:11 c· 

och plan över skolornas p2rsonella och materiella resursbehov. 

Vid utarbetande av förslag till lärarnas vidareutbildning sk;1 J I 

beaktrrs, att lärarnas nuvarande rättsliga status inte för 

inskränkas.En kommitt6 skulle tillsättas även för att silrskilt 

anpassa grundskoleutbildningen till utbildnin,(;cn pft gymn<1si<11-

stadiet. Ytterligare skulle en särskild kommitt6 tillsilttas [ö1· 

att planera yrkesinriktad utbildning för hand i kaprwdc. 

Landskapsstyrelsen skulle utse en ledningsgrunp med 

uppgift att leda och samonln~i kornmittcernas arlH.::ll: ulh rcrormvl·r 

samheten i övrigt. Ledningsgruppen skulle även handha uppi~ i ftc- r 

i ansJutning till skolornas anpassning till de ny:1 liirop!;111ern;1. 

Läroplanskommitteerna skulle dessutom vid utarbetandet av 1.Liro

planen föreslå ändringar, som är påkallade av reformens genom

förande, i berörda landskapslagar. 

Gymnasialst~liereformen kan inte genomföras omcdc1b;irt och enhet 

ligt så snart en ramlag föreligger. Att utarbeta läroplaner för 

de olika grundlinjerna omfattar såvtn omarbctninf~ nv r;äll;mde 

ltiroplancr som uppgörande :tv he1t nya. De olika kommitt6criws 

arbeten kommer således att framläggas vid olika tidpunkter. 

Samhällets~,'"oekdhomiska resurser och tillgången pi\ 1iir:1re mi\stc 

ocksä beaktas när en övergång planeras. Dvergängsperioden kommer 

att räcka längre inom utbildningsområden som kommer att gcnomg:I 

stora förändringar i fråga om struktur och läroplaner. Landskaps

styrelsen föreslår att gymnasi~1Jstad]crcformcn gcnomCörs succc~;ivt 

genom att nya läroplaner stegvis tus i bruk dock sl°1 att reformen 

skulle vara genomförd före utgången av är 1986. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs landstinget ti 11 

ant:1g:1nclc' 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om utvecklande av utbildningen på gymnasialstadiet. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 
1 §. 

Med utbildning pä gymnasialstadiet avses i denna lag den yrkes
inriktade utbildning som anordnas i landskapets fack~ och yrkesskolo1· 

samt den allmänbildande utbildning som anordnas i Ålands lyceum 

och Alands folkhögskola. 

Utbildningen på gynmasialstadiet samordnas på sätt som i Jenna 

lag stadgas. 

2 §. 

På gymnasialstadiet skall meddelas sådana kunskaper och ftinlig

heter som med tanke på samhället och arbetslivet allsidigt 

utvecklar elvvernas personlighet inför yrkesval och fortsatta 
studier. Särskilt skall tillses att undervisningen ger insikte1· 1 

landskapets kultur, historia och självstyrelse, i na t ione 11 t och 

internationellt samarbete samt i frågor som ansluter sig bl1 striiv;m-

dena att åstadkomma jämställdhet mellan könen. 

3 § • 

Utbildningen på gymnasialstadiet skall utformas så 
1) att fullgjord lärokurs i de obligatoriska ämnena i grundskula1r 

ger behörighet för tillträde till all utbildning på gymnasialst;1dict 

som inte förutsätter tidigare avlagd examen på gymnasialstadiet; 

2) att den yrkesinriktade utbildningen u~pdelas på grundlinjc1· 

som motsvarar samhällets olika yrkesområden; 

3) att fackexamen avlagd på institutnivå ger den behörighet ~;om 

stadgas för inträde till högskola; samt 

4) att skolor på gymnasialstadiet som meddelar undervisning i11om 
samma grundlinje gemensamt organiserar undcrvisningc'n st1 att en 

kontinuerlig studie gång kan följ as. 

4 §. 

Målet för utvecklandet av den yrkesinriktade utbildningen är 

1) att kvalitativt förnya utbildningen så att den motsvarar 

samhällets krav på uppnående, upprätthållande och breddning av 

yrkesf ärdigheten och därigenom underlät.ta utvecklingen inom sam

hällets olika områden; 
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2) att dimensionera antalet nybörjarplatser på gymnasialstadict 

så, att alla som har avlagt grundskoleexamen har möjlighet att 

erhålla utbildning på gymnasialstadict samt ntt alla som h:ir 
avlagt fackexamen har möjlighet till fortsatt utbildning; 

3) att fördela gymnasialstadiets nybörjarplatser pfi olika 

utbildningssektorer och -nivåer enligt samhällets behov av utbil

dad arbetskraft; samt 

4) att förbättra möjligheterna till fortsatta studier genom 

att yrkesutbildande studier som är baserade på grundskolan organi

seras såsom utbildningsvägar, vilka leder till institutnivnn 

och vidare till högskolenivån samt genom att ordna utbildningen 

så, att den ger behörighet för högskolestudier. 

5 §. 

Grundlinje inom den yrkesinriktade utbildningen hestär av ett 

basår och en specialiseringsperiod. Specialiseringsperioden upp

delas i specialiseringslinjer på yrkesskole- eller institutnivå, 

som bygger på varandra eller är parallella. 

Basår och specialiseringsperiod leder till fackexamen inom 

visst yrkesområde. 

Den del av den yrkesinriktade utbildningen som inte kan bilda 
en grundlinje organiseras som fristående studielinje. 

6 §. 

Elev som fullgjort basåret på en grundlinje eller förvärvat 

annan av landskapsstyrelsen fastställd grundutbildning äger be

hörighet att studera vid specialiseringslinje på yrkesskole

eller institutnivå. 

7 § • 

Den treåriga allmänbildande utbildning som anordnas vid Ålands 

lyceum leder till studentexamen enligt vad därom särskilt är 
stadgat eller till gymnasieexamen enligt av landskapsstyrelscn 
fastställd läroplan. Beträffande den allmänbildande utbildningen 

som anordnas vid Ålands folkhögskola stadgas särskilt. 

8 §. 

Det ankommer på landskapsstyrelsen att vidta de fitgär<ler som 

fordras för att gymnasialstadiereformen skall vara genomförd 

före utgången av läsåret 1986. 
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9 §. 

Närmare bestämmelser angående tillämpningen och verkställig

heten av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

Mariehamn den 28 december 1979. 

L a n t r å d 

Tillfällig lagberedningssekreterare 


