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Förord 

Lägesanalysen av de svenska gymnasiernas situation i Finland har kommit 
till i en tid av förändringar, som gjort denna sammanställning ytterst 
angelägen. Rapporten belyser skolornas utveckling, den problematik som 
skolorna ställvis står inför och de förändringstryck och de utmaningar som 
råder. Gymnasierna upprätthålls huvudsakligen av kommuner, men trots 
den lokalt förankrade upprätthållarbasen bör besluten som gäller framtiden 
fattas med regionens och hela Svenskfinlands intressen i tankarna. 
 Skolnätets utveckling, den bredd och omfattning som erbjuds 
inom utbildningen på andra stadiet (gymnasierna och yrkesutbildningen) 
förutsätter att ett fördomsfritt och välfungerande samarbete byggs upp 
inom regionerna och mellan regionerna. I detta arbete bör frågan om 
tillgänglighet beaktas, men det bör också handla om att de studerande skall 
ha rätt till en god undervisning, tillräckliga valmöjligheter och stödtjänster 
av rimlig standard. Skolorna har möjlighet att dra nytta av inbesparande 
synergi, dels genom samarbete kring undervisningen, dels genom samarbete 
i fråga om kursutbud och om hur skolverksamheten skall ordnas.
 Lokalt och regionalt har gymnasierna, i likhet med andra utbildnings-
institutioner, möjlighet att aktivt betona sin kultur- och identitetsskapande 
roll i närsamhället. Skolorna utgör också ett forum för diskussioner om 
utbildningens funktion och utformning i samband med utvecklingsstrategier 
i regionen och nationellt.
 Den nu föreliggande rapporten har tillkommit i samarbete mellan 
Utbildningsstyrelsen och Svenska Kulturfonden. Arbetet har organiserats av 
undervisningsrådet Erik Geber vid Utbildningsstyrelsen, som tillsammans 
med kolleger vid Utbildningsstyrelsen stått för centrala delar av materialet. 
En referensgrupp har under ledning av skolrådet Ole Ehrstedt bistått i 
arbetet. Svenska Kulturfonden har, förutom att ha varit initiativtagare, 
också finansierat avsnittet om elevströmmarna till högskolorna (Catharina 
Lojander-Visapää), avsnittet om läromedlen (Erik Geber) och delutred-
ningen Gymnasiets röst (Tom Gullberg). Arbetet har som helhet varit 
omfattande och krävande. Samarbetet har resulterat i ett digert och 
värdefullt material som utgör en god grund för det fortsatta arbetet. 

 Renata Svedlin
 utvecklingsdirektör
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Inledning 

Historisk överblick över det nuvarande finlandssvenska 
gymnasienätets uppkomst och utveckling

De svenska gymnasierna i Finland består av tre huvudtyper: (1) gymnasie-
delarna av de gamla statsläroverken (ca 1880–1980), av vilka några (Borgå, 
Åbo, Vasa) räknar sina anor från de allra äldsta gymnasierna i Finland, 
(2) gymnasiedelarna av privata (och i några fall kommunala) svenska  
samskolor och flickskolor, som i anslutning till grundskolereformen på 
1970-talet övergick i kommunal ägo, ombildades och delvis flyttades, samt 
(3) ett förhållandevis stort antal nya kommunala gymnasier, som genast 
före eller efter grundskolereformen skapades som en påbyggnad till 
grundskolans högstadium, vanligen i samma skolcentrum som detta.
 Ombildningen av skolorna och skolbyggnaderna i kategorierna 1 
och 2 ovan skedde i princip så att kommunen övertog dem med tillgång-
ar och skulder; i några fall tog staten en formell ersättning för fastighet-
en. Stiftelserna, understödsföreningarna eller aktiebolagen bakom privat-
skolorna överlät sina skolhus till kommunen vanligen på det villkor att 
de fortsatte att tjäna det ursprungliga syftet, d.v.s. att upprätthålla en 
svensk lärdomsskola. Omvandlingsprocessen var ofta smärtsam, särskilt 
i Helsingfors, där det ännu på 1960-talet fanns ett tiotal privata svenska 
läroverk (se närmare Geber, Skolhistoriskt arkiv nr 31). Fyra av de sven-
ska privatskolorna i landet fick dock kvarstå som enhetsskolor, med 
grundskoleklasserna som ersättande skolor för en kommunal, nämligen 
de ur svensk synvinkel viktiga läroverken på de svenska språköarna i 
Tammerfors, Björneborg, Kotka och Uleåborg. Som jämförelse kan näm-
nas att inte heller de finska privata gymnasierna i dag är fler än ett tiotal; 
så pass stark var vågen med kommunalisering av skolorna på 1970-talet. 
Endast normalskolorna och skolor med t.ex. engelska eller tyska som 
undervisningsspråk med gymnasialstadier kvarstod som statliga, bland 



8

dem också Vasa övningsskola, som bildades av Vasa svenska lyceum och 
Vasa svenska flicklyceum. 
    På detta sätt uppstod det alltså i Svenskfinland 36 gymnasier,  av vilka  
30 är självständiga kommunala skolor, fyra privata och två (Vasa övnings-
skolas gymnasium och Steinerskolans svenska enhet) ingår i en enhetsskola. 
Fyra av dem, nämligen Vörå samgymnasium, Mattlidens gymnasium, Tölö 
gymnasium och Topeliusgymnasiet har fått en särskild utbildningsuppgift 
och två av dem är kvällsgymnasier. Kvällsgymnasiernas situation behandlas 
inte i denna rapport. År 1998 tillkom ytterligare det kommunala gymnasiet 
Vasa gymnasium, och samtidigt blev specialiseringslinjerna vid Gymnasiet 
Svenska normallyceum en självständig skola, Tölö gymnasium, som verkar i 
samma skolhus vid Tölö torg som Lönnbeckska gymnasiet på 1970-talet.   
 Sålunda är de finlandssvenska gymnasierna och gymnasieenheterna 
med dimissionsrätt i dag till antalet 38. Deras storlek varierar från 490 
(Mattlidens gymnasium) till 30 (gymnasieklasserna i Svenska privatskolan 
i Uleåborg), men de flesta har 150–200 elever. Åtminstone tio skolor har 
under 100 elever. Medelantalet studerande per gymnasium är i hela landet 
ca 250 elever, d.v.s. de svenska gymnasierna är i genomsnitt mindre än de 
finska, vilket främst beror på att få svenska skolor har över 300 elever. 
   De svenska gymnasierna i Finland ligger – förutom språköskolorna – 
utspridda i grupper längs kusten på följande sätt (karta). Antalet elever 
hösten 2005 är angivet inom parentes.
 Sammanlagt har de finlandssvenska gymnasierna i dag (enligt 
höstens statistik 2006) 6 791 elever, och årskullens storlek är i medeltal 
drygt 2 200 elever. De finska gymnasierna är nu 401 till antalet och deras 
totala elevantal är ca 118 000 eller i medeltal knappt 40 000 per årskull. 
Elevantalet i de svenska gymnasierna utgör med andra ord ca 5,4 % av 
totalantalet eller proportionellt nästan detsamma som finlandssvenskarnas 
andel av befolkningen. Konsekvenserna av de svenska gymnasiernas läge 
och storlek i jämförelse med de finska och i förhållande till övriga skolor 
på det andra stadiet (yrkesinstitut och folkhögskolor) diskuteras i kapitel 1, 
likaså elevantagningen till dem och förändringar i deras elevantal på längre 
sikt bakåt och framåt i tiden. 
      På kartan är gymnasierna regionalt grupperade i ringar så som de 
naturligast samarbetar. De privata gymnasierna på språköarna är förenade 
med varandra till ett nät. Siffrorna visar att de svenska gymnasierna 
tillsammans i ringar får en ansenlig potential, trots att många enskilda 
gymnasier är små. Gymnasiernas fullständiga namn finns t.ex. i kapitel 1.
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Figur 1: De finlandssvenska gymnasierna 20.9.2005.
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Förändringar i gymnasiernas verksamhetsbetingelser och 
bakgrunden till föreliggande utredning 

Förändringar i samhället, flyttningsrörelser och regionala förändringar har 
skapat ett behov av att granska utbudet av utbildning i relation till olika 
behovsaspekter. År 2003 och 2004 utgav Sydkustens landskapsförbund 
prognosen Yrke 2015 och Finlands kommunförbund utredningen Yrkes-
utbildning 2015 (Backman 2003, 2004). Den förra publikationen motsvarade 
den nationella prognostiseringen som utförts av Utbildningsstyrelsen och 
undervisningsministeriet. Utredningen ledde till ett riksomfattande och 
regionalt utvecklingsarbete. Som en åtgärd bildades den allfinlandssvenska 
gruppen för yrkesutbildning vid Utbildningsstyrelsen. Arbetet syftade bl.a 
till att öka yrkesutbildningens dragningskraft med hänsyn till det beräknade 
behovet av svenskspråkig arbetskraft på olika yrkesområden i framtiden, 
att svara mot behovet av yrkeslärare samt att finna lösningar för en hållbar 
finansiering och organisering av den svenskspråkiga yrkesutbildningen 
under åren fram till år 2015. 
 Intresset för yrkesutbildning ledde på vissa håll i gymnasierna till en  
oro för ett krympande elevtal och därmed följande mindre resurser.  
Yrkanden på en motsvarande lägesanalys av de finlandssvenska gym-
nasiernas situation framkastades från olika håll. Förutom detta omedelbara 
incitament till föreliggande utredning fanns det också flera och viktigare 
bakomliggande skäl. 
    Fram till år 2015 kan man någorlunda tillfredsställande uppskatta 
det årliga antalet nya elever i gymnasierna, därför att dessa elever redan är 
inskrivna i svenska grundskolor. Fram till år 2022 blir talen däremot mer 
osäkra, eftersom det är svårt att förutsäga hur de tvåspråkiga familjerna 
i fortsättningen kommer att välja skolspråk för sina barn och hur stora 
flyttningsrörelserna, nativiteten och eventuellt även invandrarnas antal i 
de svenska och tvåspråkiga kommunerna blir. T.ex. i huvudstadsregionen, 
där de stora årskullarna finns, kommer numera över hälften av eleverna 
inom den svenska grundläggande utbildningen från tvåspråkiga hem och 
en mindre andel, uppskattningsvis 3–5 % (se kap. 5.3) från helt finska hem. 
En alltför liten uppmärksamhet på språkförhållandena har tidigare, både 
på riksnivå och lokal nivå, lett till allvarliga felkalkyler angående behovet av 
svenskspråkiga skolor, lärare och läromedel.
     Från och med 1980-talet har riksmyndigheterna och finlandssvenska 
forskare (t.ex. Brunell, Knubb-Manninen och Finnäs) visserligen ägnat 
elevernas språkbakgrund stor uppmärksamhet, men trots det är det svårt 
att beräkna skolvalet för elever från tvåspråkiga hem. Under de senaste 
tio åren har omkring 8 % fler valt svenskspråkig skola än de officiellt 
svenskregistrerade. Den regionala och lokala variationen är stor.  
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   Skolval över språkgränsen, d.v.s. att elever från finska grundskolor 
skulle söka sig till svenska gymnasier eller omvänt, behöver man däremot 
knappast i någon nämnvärd utsträckning räkna med. Förutom de hittills 
nämnda skälen till utredningen tillkommer några andra faktorer, åtminstone 
två yttre och tre inre, vilka redan inom några år t.o.m. kraftigt kan komma 
att påverka gymnasiernas utbildningsutbud och ställning. Den viktigaste 
av dem är samhällsekonomin, d.v.s. den förändrade befolkningsstrukturen, 
den minskande arbetskraften, den åldrande befolkningen och det utökade 
behovet av tjänster inom social- och hälsovården. Ramlagen inom den 
aktuella kommun- och strukturreformen förpliktar inte till mycket mer 
än ett ökat samarbete. Eventuella sammanslagningar av svenska och två-
språkiga kommuner kan emellertid ha konsekvenser för hur man vill  
organisera utbildningen eller köpa utbildningstjänster över de nuvarande 
kommungränserna (se närmare kap. 6).
 Priserna per enhet för utbildningen på alla stadier har de senaste 
åren efter nedgången på 1990-talet höjts. De faktiska budgetmedel som 
kommunerna tilldelar sina gymnasier är i många kommuner större än 
summan av priset per enhet, och gymnasiekostnaderna varierar kraftigt 
mellan kommunerna (se kap. 5). Den pågående grundläggande reformen 
av statsandelssystemet kommer i hög grad att påverka anordnandet av 
utbildning under de kommande åren. En mellanrapport om statsandels-
systemet publiceras 31.3.2007 och ett slutligt förslag skall finnas i slutet av 
oktober 2007 (kap. 6.3.5). 
        De inre pedagogiska faktorer som påverkar gymnasiernas verksamhet 
och framtid har att göra med det något utökade kursutbudet i den nationella 
timfördelningen, preciseringen av de fördjupade kursernas mål och innehåll  
i läroplansgrunderna av år 2003, samt reformerna av studentexamens-
proven. Skolorna kan visserligen själva påverka sitt utbildningsutbud både 
inom och utöver den rörelsemån som den nationella timfördelningen ger, 
men i betydande utsträckning är det de studerande som med sina val av 
fördjupade och tillämpade kurser styr resursanvändningen. Dessa frågor 
analyseras närmare i kapitel 3 och 5 och de möjligheter som ges genom 
information och reellt eller virtuellt samarbete med andra skolor diskuteras 
i kapitel 6. 
    Omläggningen av det allmänna realprovet till separata ämnesrealprov 
i studentexamen och den utökade valfriheten i examensstrukturen (närmare 
i kap. 7) behöver inte för enskilda examinander ha särskilt stor betydelse. 
Gymnasisterna har nämligen också tidigare i ganska stor utsträckning i 
slutet av studierna koncentrerat sig på vissa ämnen eller ämnesgrupper. 
För skolans ekonomi och lärarbehov kan det däremot ha konsekvenser 
om de studerandes val av fördjupade och tillämpade kurser sprider sig mer 
eller på ett annat sätt än vad man antagit i planeringen. Skolan bör bjuda ut 
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alla de obligatoriska och fördjupade kurser som anges i timfördelningen, 
men den kan genom information och handledning försöka få eleverna att 
koncentrera sina val. Ett gymnasium som på ett eller annat sätt strävar 
efter att tillgodose ett så brett utbud av kurser som möjligt i det egna 
gymnasiet förefaller kanske attraktivare än andra skolor, om reella alternativ 
existerar. Det finns dock också många andra faktorer än det konkreta 
utbildningsutbudet som styr valet av utbildning och läroanstalt på det andra 
stadiet. Av dessa förefaller närheten, kamraternas val, studietraditionerna 
på orten och kommunikationerna att vara de viktigaste (se kap. 1).
    I analysen av gymnasiernas kursutbud och profileringar i kapitel 3 
kommer vi att se att skolorna skiljer sig mest beträffande utbudet av fördju-
pade tillämpade kurser av olika slag, både av sådana som de arrangerar 
själva och av sådana som kan avläggas vid andra läroanstalter. Hur starkt 
detta påverkar elevernas val av skola är en svårgenomskådlig fråga. Enligt 
studiehandledarna i Helsingfors, där utbudet av skolvisa kurser är överlägset 
störst, kan elevströmmarna plötsligt förändras av helt andra orsaker än av 
kursutbudet, t.ex. av skolans eller lärares renommé, rykten om tidigare års-
kullars framgång i studentexamen, av möjligheter till fritidssysselsättning 
och kvällsarbete, av pågående reparationer i en skola, o.s.v. 
     Den referensgrupp för gymnasieutredningen som Utbildnings-
styrelsen tillsatte sommaren 2005 (se bilaga) har betonat att gymnasiets 
roll och uppgift som helhet och som allmänbildande skolform i dag också 
borde granskas och diskuteras. 

Rapportarbetet och gjorda avgränsningar

Största delen av föreliggande lägesbeskrivning av de finlandssvenska gym-
nasierna baserar sig på analyser av statistiskt material av elevströmmarna till 
och från gymnasiet samt på en innehållsanalys av gymnasiernas läroplaner 
och läromedel. I samband med den statistiska analysen har studiehandledarna 
intervjuats regionvis i grupper. Läroplansanalysen kan relateras till mot-
svarande analys av ett urval av de finska gymnasierna läroplaner. Den 
utredningen, liksom Utbildningsstyrelsens stora gymnasieevaluering 1994 
(Utbildningsstyrelsens utvärdering 13/1995), utgör nu en intressant del av 
bakgrundsmaterialet. 
     Läromedelsanalysen har gjorts som ett separat arbete, men iakt-
tagelserna och slutsatserna har i flera olika sammanhang kunnat vägas  
mot läromedelsförlagens åsikter. För att minska rapportens omfång har 
en del av den utförliga läroboksanalysen i enskilda ämnen inte tagits  
med här, utan finns tillgänglig på Utbildningsstyrelsens webbsidor  
(www.edu.fi/svenska/gymnasiet). 
     Kapitel 2 om elevströmmarna från de finlandssvenska gymnasierna 



13

till högskolorna har utarbetats i sin helhet av pol.dr. Catharina Lojander-
Visapää som, i sin egenskap av sekreterare för Samordningsdelegationen 
för den svenskspråkiga högskoleutbildningen, har haft kontakter till yrkes-
högskolorna och universiteten. 
    De värdefullaste bidragen när det gällt att lyfta fram problem och 
att dra slutsatser har kommit från den referensgrupp på drygt 20 per-
soner som med skolrådet Ole Ehrstedt som ordförande följt med och 
kommenterat utredningen under processens gång. Medlemmarna har på 
förhand inför varje möte, sammanlagt tio möten, fått kapitelutkast och sta-
tistik som utredningsmannen eller någon annan i korthet presenterat vid 
mötet. I dessa diskussioner har referensgruppens gymnasierektorer spelat 
en framträdande roll. Finlands svenska skolungdomsförbund och Finlands 
kommunförbund har också varit företrädda i referensgruppen. Lärarkåren 
har varit representerad genom de närvarande rektorerna, och i slutskedet 
har några av undersökningens huvudresultat ventilerats även med Finlands 
svenska lärarförbunds styrelse. Kommunernas svenska bildningschefer 
hördes på ett av referensgruppens möten. Ingeborg Rask vid Sydkustens 
landskapsförbund har deltagit som skribent i kapitel 6, Gymnasiernas 
samarbete. 
    Jämsides med denna utredning för vilken Utbildningsstyrelsen varit 
huvudman, gav Svenska Kulturfonden fil.dr. Tom Gullberg, akademilektor 
vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa, i uppdrag att på 
basis av enkäter och intervjuer med gymnasierektorerna sammanställa en 
rapport, kallad ”Gymnasiets röst”. Gullberg redogjorde redan hösten 2005 
för några enkätresultat, och i oktober 2006 framlade han hela sin rapport 
för läsning och diskussion i referensgruppen. Det framkom bl.a. att den 
på flera punkter på ett värdefullt sätt kompletterade Erik Gebers och 
Catharina Lojander-Visapääs undersökningar, och rapporten publiceras nu 
som en parallellpublikation till huvudrapporten. 
        Färdigställandet av rapporten har fördröjts på grund av förändringar 
inom Utbildningsstyrelsen, där Erik Geber även tidvis som t.f. direktör 
ansvarat för den svenska enheten, och av ämbetsverkets flyttning från 
Hagnäs till temporära utrymmen i Östra Böle. Utredningen har förelagts 
Utbildningsstyrelsens ledningsgrupp den 26 februari 2007. 
    En rapport av föreliggande slag kan disponeras på olika sätt. Den 
disposition som här valts är en kompromiss mellan olika synpunkter. En 
viktig fråga som tangerats men som borde utredas grundligare, är behovet 
av svenskspråkig arbetskraft i Finland i framtiden. Frågan behandlas på 
uppdrag av undervisningsministeriet i det ESF-finansierade svenskspråkiga 
prognosprojektet Yrke 2020 Högskola vid Utbildningsstyrelsen. Denna 
fråga, som ur flera synvinklar givetvis är viktig för gymnasieutbildningen, 
har därför utelämnats här.
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    En annan fråga som berörs flyktigt är lärarsituationen, emedan 
den för gymnasiets del är god (96 % av lektorstjänsterna är besatta av 
formellt behöriga lärare) och eftersom den relativt nyligen har utretts i 
Utbildningsstyrelsens rapport Opettajat Suomessa (2005), samt även några 
år tidigare i det så kallade OPEPRO-projektet. Ett par principiella frågor 
kommer upp i anslutning till analysen av studentexamensresultaten i kapitel 
7, och förhållandena på det lokala planet berörs i kapitlen 1.3 och 3.6. 
Behovet av fortbildning kommer upp som åtgärdsförslag i anslutning till 
läromedelsanalysen och studentexamensresultaten.
     I en analys av de svenska gymnasiernas situation i Finland vore det 
frestande att snegla på utvecklingen i de övriga nordiska länderna. Trots att 
det i statliga kommittébetänkanden är kutym att också göra internationella 
utblickar, har vi här trots allt avstått från en systematisk sådan. De 
finlandssvenska gymnasierna utgör en del av det finländska skolväsendet 
och utvecklingen i Finland på det nationella planet är därför den mest 
intressanta i detta sammanhang. I några fall, bl.a. visavi läromedlen och 
måldiskussionen i slutet, har jämförelser med och anknytningar till Sverige 
gjorts.    
    I anslutning till sammanfattningen finns en återkoppling till den 
målsättningsdiskussion som berörts inom referensgruppen. För att kunna 
föra en diskussion om gymnasiets roll och uppgifter som institution måste 
de inre och yttre faktorer som påverkar gymnasiet vara kända, historiskt 
rekapitulerade och analyserade. På riksnivå är diskussionen i första hand 
en angelägenhet för undervisningsministeriet, statsrådet och riksdagens 
kulturutskott samt för partiernas skolpolitiska organ, vilka dragit upp 
och varit med om att skissera och godkänna de nuvarande riktlinjerna för 
utbildningssystemet och de olika skolformerna i Finland. Svenskfinland kan 
inte i anmärkningsvärd utsträckning gå sina egna vägar i detta hänseende. På 
basis av utredningen framläggs i det avslutande kapitlet några tankar kring 
detta tema. Diskussionen utmynnar i tre scenarier och en sammanfattning 
av utredningens viktigaste resultat. En del av kapitlen har även försetts 
med ett sammandrag och konkreta åtgärdsförslag utifrån resultaten. 
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Erik Geber

1.    Elevantal och elevströmmar   

1.1   Elevantalets utveckling i de  
   finlandssvenska gymnasierna 1980–2006 

Historisk bakgrund 

När grundskolan var genomförd i hela landet och det nuvarande 
gymnasienätet omkring år 1980 var utbyggt, var det totala antalet elever 
hösten 1980 i de svenska gymnasierna knappt 5 700, i de finska ca 
102 500. Under senare hälften av 1980-talet sjönk antalet i de svenska 
gymnasierna med 5 % till år 1989 och i de finska med över 10 %. Sedan 
började elevantalet i vardera språkgruppen stiga, så att antalet i de svenska 
skolorna redan sex år senare, år 1995, var hela 1 000 större än år 1989, 
d.v.s. 6 460. Antalet ökade alltså med 13–14 %. I de finska gymnasierna 
var tillväxten under den förra hälften av 90-talet ännu större. Antalet 
ökade med över 20 %. Därmed nådde andelen finskspråkiga gymnasister 
av hela årskullen för första gången i historien samma nivå, över 50 %, som 
de svenska. 
 Orsaken till ökningen av volymen i de svenska gymnasierna från och 
med början av 1990-talet var dels större åldersklasser med svenska som 
modersmål, dels allt större inskrivning av tvåspråkiga elever i de svenska 
grundskolorna, även sådana elever vilkas modersmål hade registrerats 
som finska. Antalet svenska studenter sjönk i takt med elevminskningen i 
gymnasiet från 1 798 år 1985 till 1 658 år 1990, men ökade sedan igen till 
över 2 000 i slutet av 90-talet. Den finska studentökningen under 90-talet 
var proportionellt sett ungefär lika stor. 
 Utgångsläget 1998 inför den här granskade perioden var 6 685 
inskrivna studerande i de svenska gymnasierna och antalet studenter 
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var samma år 2 100 (vår + höst). Elevantalet både i de svenska och i 
de finska gymnasierna, liksom antalet studenter, gjorde en vågrörelse 
under 80- och 90-talet, dock så att den andra vågens topp nåddes först 
omkring år 2002.
 Vågen går, intressant nog, med en viss eftersläpning i motsatt 
riktning mot den ekonomiska utvecklingen, så att elevantalet i 
gymnasierna minskade under högkonjunkturen i slutet på 1980-talet och 
ökade under depressionen på 1990-talet. Den motsatta rörelsen kunde 
kanske förklaras så att grundläggande yrkesutbildning lockar mera 
under en högkonjunktur, medan ungdomarna under en lågkonjunktur 
hellre väntar och ser tiden an, genom att skaffa sig mera allmänbildning. 
Förändringarna hade under sagda tid dock också andra, rent 
demografiska orsaker, och avspeglar i viss mån läroplansreformernas 
inverkan. 
 Här analyseras den fortsatta utvecklingen av elevantalet i 
gymnasierna på nationell, regional och lokal nivå. Den uppvisar 
nämligen intressanta skillnader och trender som kan ha konsekvenser 
också för framtiden.

Förändringar i olika riktning i enskilda gymnasier 

Den exakta utvecklingen av antalet studerande per gymnasium och 
region åren 1998–2006 framgår av tabell 1. Som synes har den varit 
mycket olikartad på olika håll. Antalet nådde en kulmen år 2002 på 
nästan 6 800 studerande, alltså mer än någonsin tidigare. Därefter 
minskade antalet något till ca 6 700 hösten 2004 för att sedan igen stiga 
till nästan 6 800 hösten 2006. I dessa siffror är alla svenska daggymnasier 
i Finland, även Ålands lyceum, inräknade. Om man granskar enskilda 
gymnasier, ter sig emellertid förändringarna i elevantalet mycket olika. 
 Lovisa gymnasium har t.ex. haft ett mycket jämnt elevantal 
till och med år 2004 och först sedan en liten nedgång, medan Sibbo 
gymnasium följt den allmänna trenden med en uppgång fram till år 
2002, och därefter en nedgång i elevantalet. Brändö och Mattlidens 
gymnasier får stå som exempel på den tillväxt i huvudstadsregionen 
som ännu inte verkar ha nått sin kulmen. I Västra Nyland har elevantalet 
både i Karis och i Hangö minskat avsevärt. I Åboland har elevantalet 
i Katedralskolan med vissa fluktuationer ökat från 239 till 279 åren 
1998–2006, medan det i Kimito gymnasium igen stadigt har minskat. I 
Pargas svenska gymnasium bildar det en vågrörelse som går emot den 
allmänna trenden och uppvisar en vågdal åren 2002 och 2003.
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 I södra svenska Österbotten visar elevantalet en tydligt nedgående 
trend. Elevantalet i Gymnasiet i Petalax har råkat ut för ganska tvära kast, 
från 123 inskrivna år 1998 till 108 år 2000, därefter igen en uppgång, 
och sedan en nedgång åren 2005 och 2006. I Korsholms gymnasium 
varierar antalet på samma sätt som i Petalax, men börjar minska redan 
år 2004, tydligen beroende på den ökande konkurrensen både från 
gymnasierna och från yrkesutbildningen i Vasa. Av gymnasierna i 
norra svenska Österbotten fluktuerar elevantalet i Pedersöre kring 200, 
Topeliusgymnasiet uppvisar en vågdal åren 2002 och 2003, och de övriga 
gymnasierna år 2004. Endast Pedersöre visar en liten total ökning i 
elevantal från år 1998 till år 2006. Jakobstads gymnasium har efter en 
minskning flera år i rad upplevt en ökning i elevantalet år 2006.
 På språköarna har elevantalet ökat till och med år 2004, och därefter 
minskat något. Ålands lyceum, slutligen, kan visa på en nästan lika stor 
tillväxt som Brändö och Mattlidens gymnasier. 
 Exemplen visar med önskvärd tydlighet att elevsituationen i de 
finlandssvenska gymnasierna varierar av olika orsaker i olika gymnasier. 
Oftast har förändringarna ett samband med elevkullarnas storlek i 
grundskolan, ibland spelar tillfälliga faktorer eller medvetna åtgärder in. 
Tillväxten på så pass olika orter som t.ex. Esbo (Mattliden) och Pedersöre 
beror klart på demografiska faktorer, likaså minskningen i t.ex. Hangö 
och Kimito. Ökningen har förorsakat trångboddhet och utbyggnad 
både i Esbo och i Pedersöre, men utvecklingen i vissa randområden ger 
däremot anledning till allvarligare bekymmer. 

Utvecklingen på regional nivå

Den regionala översikten över elevutvecklingen i gymnasierna ger en 
enklare helhetsbild. I huvudstadsregionen uppvisar elevantalet en kraftig 
ökning, och på de övriga områden en minskning, som proportionellt sett 
är störst i Södra Österbotten. I norra svenska Österbotten visar elevantalet 
på en minskning, trots en liten ökning vid Pedersöre gymnasium och de 
allra senaste åren även vid Jakobstads gymnasium och Topeliusgymnasiet i 
Nykarleby. I Vasa och Korsholm balanserar de tre gymnasiernas elevantal 
varandra, så att elevantalet i Vasa-Korsholmområdet förblivit någorlunda 
konstant, trots att antalet sjunkit i Korsholm. Den största regionala 
nedgången har skett i södra svenska Österbotten, vid vissa gymnasier 
i Norra Österbotten och i Västra Nyland, vilket kombinerat men den 
svaga prognosen (se kap. 1.2) kan framtvinga åtgärder i anslutning till 
kommunreformen.  
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Tabell 1. 
 Regional översikt över elevutvecklingen i gymnasierna och förändringen mellan åren 1998, 2000, 2002–2006. 
    1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 förändr. 
           1998–2006
Östra Nyland        
Borgå gymnasium   300 327 333 347 331 332 315 5,0 %
Lovisa gymnasium   158 155 157 154 153 142 140 -11,4 %
Sibbo gymnasium   157 174 193 171 163 150 153 -2,5 %
Sammanlagt   615 656 683 672 647 624 608 -1,1 %
        
Helsingfors        
Brändö gymnasium   305 331 348 350 353 381 386 26,6 %
Gymnasiet Lärkan   350 340 349 354 362 372 375 7,1 %
Gymnasiet Svenska normallyceum  347 400 282 287 280 275 278 -19,9 %
Tölö gymnasium     111 122 116 113 121 
Sammanlagt   1 002 1 071 1 090 1 113 1 111 1 141 1 160 15,8 %
        
Mellannyland        
Gymnasiet Grankulla samskola  247 242 236 215 222 246 272 10,1 %
Helsinge gymnasium   104 105 102 102 101 108 108 3,8 %
Kyrkslätt gymnasium   176 192 180 191 195 185 176 0,0 %
Mattlidens gymnasium   346 402 456 449 457 474 490 41,6 %
Sammanlagt   873 941 974 957 975 1 013 1 046 19,8 %
        
Västra Nyland        
Ekenäs gymnasium   224 190 228 223 246 236 243 8,5 %
Hangö gymnasium   115 103 91 99 90 86 76 -33,9 %
Karis-Billnäs gymnasium   150 170 163 139 133 132 134 -10,7 %
Virkby gymnasium   143 132 128 140 138 123 124 -13,3 %
Sammanlagt   632 595 610 601 607 577 577 -8,7 %
        
Åboland        
Katedralskolan i Åbo   239 255 254 245 236 263 279 16,7 %
Kimitoöns gymnasium   115 104 95 86 88 81 73 -36,5 %
Pargas svenska gymnasium   202 186 169 163 187 175 180 -10,9 %
Sammanlagt   556 545 518 494 511 519 532 -4,3 %
        
Södra Österbotten        
Kristinestads gymnasium   107 92 90 86 80 90 78 -27,1 %
Närpes gymnasium   192 177 163 167 160 155 136 -29,2 %
Sammanlagt   299 269 253 253 240 245 214 -28,4 %
        
Vasaregionen        
Gymnasiet i Petalax   123 108 115 135 142 117 116 -5,7 %
Korsholms gymnasium   289 221 239 256 234 225 204 -29,4 %
Vasa gymnasium   60 92 104 92 88 78 94 56,7 %
Vasa övningsskola   328 312 346 333 336 339 356 8,5 %
Vörå samgymnasium   151 169 140 143 141 147 135 -10,6 %
Sammanlagt   951 902 944 959 941 906 905 -4,8 %
        
Norra Österbotten        
Jakobstads gymnasium   344 326 319 309 267 269 291 -15,4 %
Karleby svenska gymnasium  231 265 240 214 199 202 204 -11,7 %
Kronoby gymnasium   187 168 139 132 127 142 153 -18,2 %
Pedersöre gymnasium   193 203 197 201 212 203 204 5,7 %
Topeliusgymnasiet i Nykarleby  153 134 121 121 126 134 143 -6,5 %
Sammanlagt   1 108 1 096 1 016 977 931 950 995 -10,2 %
        
Språköarna        
Björneborgs svenska samskola  38 44 46 54 63 66 59 55,3 %
Kotka Svenska Samskola   57 65 61 64 62 61 54 -5,3 %
Svenska privatskolan i Uleåborg  21 26 32 33 34 31 29 38,1 %
Svenska Samskolan i Tammerfors  74 71 69 70 73 69 75 1,4 %
Sammanlagt   190 206 208 221 232 227 217 14,2 %
Sammanlagt i Svenskfinland  6 226 6 281 6 296 6 247 6 195 6 202 6 254 0,4 %
        
Ålands Lyceum   391 388 398 419 427 446 460 17,6 %
Rudolf  Steinerskolan   68 70 78 65 62 51 62 -8,8 %



19

Källa: Statistikcentralen – Nättjänsten WERA, Utbildningsstyrelsen

På grund av dessa motsatta och olikartade trender har det sammanlagda 
elevantalet i de finlandssvenska gymnasierna under den iakttagna perioden 
(1998–2006) förblivit i stort sett konstant. Detta syns mycket tydligare nu 
än under de två tidigare decennierna, då antalet först sjönk ansenligt fram 
till 1989, och därefter växte ända fram till 2002.  

Konklusioner i jämförelse med yrkesläroanstalterna

I tabellen ser vi att antalet studerande i de medelstora läroanstalterna i 
Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland (ÖNY och Borgå 
hantverks- och konstindustriskola), i Västra Nylands yrkesskola, Vocana 
samt i Åbolands yrkesinstitut haft vissa fluktuationer under årens lopp. 
Däremot har Optima i norra svenska Österbotten, Svenska yrkesinstitutet 
vid Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur och 
yrkesinstitutet Sydväst vuxit med mer än 100–200 studerande var. I 
Prakticum i Helsingfors har antalet unga studerande vuxit med mer än 
300 studerande.

Tabell 1. 
 Regional översikt över elevutvecklingen i gymnasierna och förändringen mellan åren 1998, 2000, 2002–2006. 
    1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 förändr. 
           1998–2006
Östra Nyland        
Borgå gymnasium   300 327 333 347 331 332 315 5,0 %
Lovisa gymnasium   158 155 157 154 153 142 140 -11,4 %
Sibbo gymnasium   157 174 193 171 163 150 153 -2,5 %
Sammanlagt   615 656 683 672 647 624 608 -1,1 %
        
Helsingfors        
Brändö gymnasium   305 331 348 350 353 381 386 26,6 %
Gymnasiet Lärkan   350 340 349 354 362 372 375 7,1 %
Gymnasiet Svenska normallyceum  347 400 282 287 280 275 278 -19,9 %
Tölö gymnasium     111 122 116 113 121 
Sammanlagt   1 002 1 071 1 090 1 113 1 111 1 141 1 160 15,8 %
        
Mellannyland        
Gymnasiet Grankulla samskola  247 242 236 215 222 246 272 10,1 %
Helsinge gymnasium   104 105 102 102 101 108 108 3,8 %
Kyrkslätt gymnasium   176 192 180 191 195 185 176 0,0 %
Mattlidens gymnasium   346 402 456 449 457 474 490 41,6 %
Sammanlagt   873 941 974 957 975 1 013 1 046 19,8 %
        
Västra Nyland        
Ekenäs gymnasium   224 190 228 223 246 236 243 8,5 %
Hangö gymnasium   115 103 91 99 90 86 76 -33,9 %
Karis-Billnäs gymnasium   150 170 163 139 133 132 134 -10,7 %
Virkby gymnasium   143 132 128 140 138 123 124 -13,3 %
Sammanlagt   632 595 610 601 607 577 577 -8,7 %
        
Åboland        
Katedralskolan i Åbo   239 255 254 245 236 263 279 16,7 %
Kimitoöns gymnasium   115 104 95 86 88 81 73 -36,5 %
Pargas svenska gymnasium   202 186 169 163 187 175 180 -10,9 %
Sammanlagt   556 545 518 494 511 519 532 -4,3 %
        
Södra Österbotten        
Kristinestads gymnasium   107 92 90 86 80 90 78 -27,1 %
Närpes gymnasium   192 177 163 167 160 155 136 -29,2 %
Sammanlagt   299 269 253 253 240 245 214 -28,4 %
        
Vasaregionen        
Gymnasiet i Petalax   123 108 115 135 142 117 116 -5,7 %
Korsholms gymnasium   289 221 239 256 234 225 204 -29,4 %
Vasa gymnasium   60 92 104 92 88 78 94 56,7 %
Vasa övningsskola   328 312 346 333 336 339 356 8,5 %
Vörå samgymnasium   151 169 140 143 141 147 135 -10,6 %
Sammanlagt   951 902 944 959 941 906 905 -4,8 %
        
Norra Österbotten        
Jakobstads gymnasium   344 326 319 309 267 269 291 -15,4 %
Karleby svenska gymnasium  231 265 240 214 199 202 204 -11,7 %
Kronoby gymnasium   187 168 139 132 127 142 153 -18,2 %
Pedersöre gymnasium   193 203 197 201 212 203 204 5,7 %
Topeliusgymnasiet i Nykarleby  153 134 121 121 126 134 143 -6,5 %
Sammanlagt   1 108 1 096 1 016 977 931 950 995 -10,2 %
        
Språköarna        
Björneborgs svenska samskola  38 44 46 54 63 66 59 55,3 %
Kotka Svenska Samskola   57 65 61 64 62 61 54 -5,3 %
Svenska privatskolan i Uleåborg  21 26 32 33 34 31 29 38,1 %
Svenska Samskolan i Tammerfors  74 71 69 70 73 69 75 1,4 %
Sammanlagt   190 206 208 221 232 227 217 14,2 %
Sammanlagt i Svenskfinland  6 226 6 281 6 296 6 247 6 195 6 202 6 254 0,4 %
        
Ålands Lyceum   391 388 398 419 427 446 460 17,6 %
Rudolf  Steinerskolan   68 70 78 65 62 51 62 -8,8 %
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 Jämfört med utvecklingen i gymnasierna innebär siffrorna i Österbotten 
att nedgången under samma tidsperiod för vissa av gymnasierna motsvaras 
av en uppgång för yrkesinstitutet Optima och Svenska yrkesinstitutet. I 
Mellersta Nyland har Prakticums stora tillväxt dock inte inverkat negativt på 
tillströmningen till gymnasierna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla, men 
tillströmningen har istället minskat till gymnasierna i Östra och Västra Nyland.
 Summa summarum kan man säga att den totala tillväxten under 
perioden 2001–2006, som främst beror på större årskullar särskilt i 
huvudstadsregionen, i större utsträckning kommit yrkesutbildningen än 
gymnasieutbildningen till godo. Den totalt sett mindre ökningen i gymnasierna 
beror främst på den negativa trenden i de mindre läroanstalterna i södra och 
norra svenska Österbotten, i Västra Nyland och i Åboland. I dessa regioner 
har yrkesläroanstalterna dragit bättre än gymnasierna, så att deras elevantal 
förblivit konstant eller till och med vuxit. I små gymnasier med under 100 
studerande kan även små förändringar, t.ex. en plötslig minskning med 10–20 
individer, vara kännbara, med konsekvenser för kursutbud och arrangemang.

Tabell 2 Elevantalets utveckling inom den svenskspråkiga grundläggande yrkesutbildningen för unga per  
anordnare åren 2001–2005. (exkl. folkhögskolor med yrkesutbildning)
       2001 2002 2003 2004 2005
Aktiebolaget Utbildning Sydväst     536 611 622 661 650
Optima samkommun      842 815 891 960 979
Samkommunen för utbildning i Sydösterbotten (Vocana)  172 190 202 179 194
Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland (ÖNY, BHK) 405 433 382 371 386
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Prakticum)  379 652 632 640 700
Svenska Österbottens förbund för  
utbildning och kultur (SYI)      896 895 881 1 024 1 068
Västra Nylands yrkesskola samkommun    269 293 276 262 270
Åbolands yrkesinstitut samkommun     201 178 202 198 216
     
Borgå Handelsläroverk Ab  1)     67 69 67 68 67
Mellersta Österbottens samkommun (Karleby Handelsinstitut)  1)  61 61 66 50 43
Vasa stad (VYI)  1)      272 260 253 264 274
Åbo stad (ÅYI)  1)      85 14 104 110 111
1) Endast den svenskspråkiga utbildningen.  
Källa: Statistikcentralen – Nättjänsten WERA, Utbildningsstyrelsen.
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1.2   Gymnasiebenägenheten och en prognos 

Gymnasiebenägenheten 

I diskussionen om elevantagningen till det andra stadiet har det blivit 
brukligt att tala om gymnasiebenägenheten eller gymnasieövergången, 
när man menar den andel av en årskull som avslutat den grundläggande 
utbildningen och via den gemensamma ansökan blivit antagen till 
gymnasiet och inlett studier där. Man kan i statistiken från gemensam 
ansökan se att gymnasiebenägenheten, eller andelen placerade i 
gymnasiet, i t.ex. Grankulla är mycket hög, upp till 86 %, medan den i 
Larsmo är mycket låg, bara omkring 30 % per år. 
 Hur skall denna gymnasiebenägenhet eller placering (fi. 
sijoittuminen) egentligen räknas? Vad skall ställas i relation till vad? 
När vi utreder frågan bör vi minnas att gymnasiernas elevintagning 
inte dimensioneras på riksnivå på samma sätt som intagningen till olika 
branscher för yrkesutbildningen. Kommunerna ger visserligen, för att 
kunna budgetera sina eller sitt gymnasium ett tal som inte utan särskilda 
skäl får överskridas, men ofta är det talet föråldrat, en kvarleva från den 
tid då också gymnasiernas elevantal bestämdes på riks- och länsnivå. 
Strängt taget är det numera bara i Helsingfors där någon större gallring 
sker till de svenska gymnasierna. 
 I statistik är det brukligt att ställa det antagna (inte intagna) antalet 
elever till gymnasieutbildning från en viss kommun, ett landskap eller 
ett län i relation till antalet elever som avslutat grundskolan i samma 
kommun, landskap eller län samma år. På så sätt får man fram att 
gymnasiebenägenheten t.ex. i Borgå var 50,5 % år 2002 och 55,5 % 
år 2003. Andelen är inte alldeles korrekt, eftersom de flesta gymnasier 
får elever också från andra kommuner. Detta gäller särskilt för de 
gymnasier som, ofta via ett gemensamt högstadiedistrikt, har två eller 
flera kommuner som naturligt elevupptagningsområde, t.ex. Lovisa, 
Karis-Billnäs, Petalax, Vörå och Jakobstads gymnasier. 
 När man jämför antagningen till gymnasiet med antagningen till 
yrkesutbildning måste man dessutom komma ihåg att en del av årskullen 
inte samma år söker in till gymnasie- och yrkesutbildning, utan fortsätter 
i en folkhögskola, i årskurs tio eller kanske slutar skolgången helt eller 
beger sig utomlands. För gymnasieutbildningens del är andelen mycket 
liten, för yrkesutbildningens del mera betydande.
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En prognos över det framtida elevunderlaget

En prognos över förändringarna i elevunderlaget för svenskspråkig 
utbildning på andra stadiet fram till år 2018 har gjorts på en grov nivå, 
enligt landskap (tabell 3). Tyvärr innebär detta att huvudstadsregionen 
inte kan skiljas från Västra Nyland och att Sydösterbotten, Vasaregionen 
och Jakobstadsregionen inte kan skiljas från varandra. Prognosen visar 
ändå att utmaningarna är betydande, eftersom elevunderlaget minskar 
i alla landskap. Utgångspunkten är att de som gått i svenskspråkig 
grundläggande utbildning i hög grad väljer svenskspråkiga studier även 
på det andra stadiet.  

 Eftersom prognosen inte beaktar eventuella framtida 
förflyttningsrörelser mellan regioner och landskap kan man tänka sig att 
minskningen blir mindre i t.ex. huvudstadsregionen och i landskapscentra 
som Vasa eller Åbo och eventuellt kan man även tänka sig en positiv 
utveckling i städer som Jakobstad, Borgå och Ekenäs. Men i så fall blir 
utvecklingen desto besvärligare för gymnasierna i randområdena. 
 På längre sikt är det också svårt att veta om benägenheten att 
finskregistrerade barn väljer svensk skola fortsätter i samma omfattning 
som nu. Nu är andelen 8 % av dem som börjar i svenskspråkig skola. 
Enligt landskap varierar andelen från 5,4 % i Egentliga Finland till 
13,5 % i Östra Nyland. I landsbygdsgymnasierna i Österbotten (med 
undantag för Kronoby) spelar inte de finskregistrerade barnens 

Tabell 3. Elevunderlaget för den svenskspråkiga utbildningen på andra stadiet 2001–2005, prognos för åren  
2013–2019, förändring i % åren 2005–2019. 
   Prognos över antal elever 2005– 
  Elever som avslutar åk 9 som avslutar åk 9 1) 2019
Landskap 2001 2002 2003 2004 2005 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  (%)
Nyland 1 187 1 218 1 298 1 274 1 316 1 285 1 260 1 235 1 215 1 235 1 220 1 245 -5,4 %
Östra Nyland 438 394 424 437 465 400 400 380 375 375 370 365 -21,5 %
Egentliga Finland 265 290 311 286 307 315 310 295 295 290 290 290 -5,5 %
Österbotten 1 225 1 239 1 300 1 351 1 426 1 210 1 160 1 110 1 105 1 095 1 100 1 110 -22,2 %
Mellersta  
Österbotten 96 115 104 111 113 90 90 85 85 85 85 85 -24,8 %
Åland 244 306 368 339 365 315 300 295 290 280 280 280 -23,3 %
Övriga landskap 79 92 90 85 88 60 55 55 55 55 55 60 -31,8 %
Sammanlagt 3 534 3 654 3 895 3 883 4 080 3 675 3 575 3 455 3 420 3 415 3 400 3 435 -15,8 %
1) prognosen beaktar svenskspråkiga redan födda och de tvåspråkiga finskregistrerade som väljer svenska som skolspråk  
(enligt nuvarande omfattning). Prognosen beaktar inte eventuell flyttningsrörelse mellan landskapen eller invandring till  
förmån för Svenskfinland.    
Källa: Statistikcentralen – Nättjänsten WERA, Utbildningsstyrelsen.          
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andel en lika stor roll, men fenomenet finns. Teoretiskt sett utgör de 
tvåspråkiga eleverna ett betydligt större osäkerhetsmoment än vad 
språkregistreringen utvisar, därför att pendeln åtminstone på de större 
tvåspråkiga orterna kan tänkas svänga åt andra hållet, d.v.s. så att en 
andel svenskregistrerade tvåspråkiga barn väljer finsk skola. En slutsats 
blir att det särskilt på de tvåspråkiga orterna är viktigt att tvåspråkiga 
barn fortsättningsvis, oberoende av deras registrerade modersmål, väljer 
svensk skola. Annars håller inte urvalsbasen för de svenska skolorna på 
de följande skolstadierna heller. Detta i sin tur förutsätter att de svenska 
grundskolorna ligger tillräckligt nära elevernas boplats. Detta gäller 
också Helsingforsregionen och Åbo, där andelen tvåspråkiga elever i 
gymnasierna i dag är mycket hög.
 Elevströmmarna kommer i framtiden liksom hittills att åtminstone 
delvis vara beroende av dimensioneringen av yrkesutbildningen 
och de ungas intresse för yrkesutbildning. Ju längre framåt i tiden vi 
går, desto mer påverkar även näringsstrukturen, byggnationen och 
flyttningsrörelser elevantalen vid gymnasierna. Det är viktigt att särskilt 
gymnasierna i randområdena, t.ex. Lovisa, Hangö, Kimito, Kristinestad, 
Närpes, Malax och Kronoby, förbereder sig inför framtida förändringar, 
men förändringarna berör sannolikt de flesta gymnasier på längre sikt. 
Förändringarna kan innebära att så kallade två seriers gymnasier blir en 
series gymnasier, att behovet av lärare minskar, att utbildningsutbudet 
blir snävare eller att samma kurs kan erbjudas endast en gång per år, 
vilket försvårar årskurslösa studier och samarbete med andra skolor. Det 
finns emellertid flera handlingsmodeller för gymnasierna att välja mellan 
(se kap. 6 och utredningens sammanfattning). 

1.3   Elevströmmarna på det regionala planet 

Uppgifterna om sökande och antagna baserar sig på gemensam ansökan 
(Gea) och ger en bild av antalet sökande och antagna på våren. Det slutliga 
sammanlagda antalet påbörjade studier har under 2000-talet varit 200–500 
studerande högre inom yrkesutbildningen än den uppgift över antagna 
som fås från gemensam ansökan i juni. Inom gymnasieutbildningen ökar 
inte antalet påbörjade studier på motsvarande sätt.  Sökande och antagna 
till folkhögskolorna ingår inte i analysen. 
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1.3.1 Östra Nyland 

Lovisa med omnejd 
(Lovisa, Pernå, Strömfors, Lappträsk, Liljendal, Mörskom)

Lovisa gymnasium får elever förutom från själva staden även från de 
omgivande landskommunerna (Pernå, Liljendal, Mörskom, Lappträsk 
och Strömfors) med vilka Lovisa har gemensamt högstadiedistrikt. 
Huvuddelen av gymnasieeleverna (ca 3/4) kommer från Lovisa och 
Pernå, resten från de övriga nämnda kommunerna. En del elever från 
Pernå söker sig hellre till gymnasiet i Borgå. Antalet sökande och antagna 
till Lovisa gymnasium har de två senaste åren minskat, vilket dels beror 
på färre antal sökande från kranskommunerna (särskilt från Lappträsk), 
dels på att yrkesutbildningen i Borgå i större utsträckning drar till sig 
ungdomar från Lovisa. 
 Gymnasiebenägenheten i Lovisa med omnejd har alltså med 
undantag för de två senaste åren varit störst i Lovisa (ca 60 %), vilket 
huvudsakligen beror på att det inte finns någon yrkesutbildning för unga 
där. I de nämnda landskommunerna rör den sig däremot bara omkring 
40 %, så att det i hela Lovisa med omnejd uppstår en numerisk balans 
mellan gymnasie- och yrkesstuderande. 
 Ett påfallande drag för Lovisa gymnasium är den stora andelen 
flickor som studerar där. De utgör nästan två tredjedelar av hela elevantalet. 
Det beror dels på att flickorna bland antalet förstahandssökande till hela 
andra stadiet i regionen under åren 2001–2004 varit betydligt fler än 
pojkarna, dels på att pojkarna, också från Lovisa, i hög grad väljer tekniska 
studier i Östra Nylands yrkesskola. Till handels- och turismbranschen 
samt till social- och hälsovårdsbranschen i Borgå kommer det däremot 
fler flickor än pojkar. 
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 Det är dock att observera att pojkarna i Östra Nyland inte utestängs 
från gymnasiestudier på basis av låga medeltal. Av gymnasierna i Östra 
Nyland var det t.ex. åren 2001 och 2005 bara Borgå som gallrade bort 
ett något större antal pojkar än flickor bland de sökande. Största delen av 
pojkarna förefaller alltså att självmant söka sig till yrkesutbildning, antingen 
av tradition eller av intresse (jfr södra svenska Österbotten).  

Borgå och Sibbo

Också i Borgå sökte sig ungefär hälften av årskullen de undersökta åren till 
gymnasiet, och det stora flertalet av de övriga till olika yrkesutbildningarna. 
En liten andel (ca 10 %) av eleverna från Borgå sökte och antogs under samma 
år till gymnasie- eller yrkesutbildning i Helsingfors eller annorstädes. Denna 
andel har de två senaste åren vuxit något. Könsfördelningen i antagningen 
var också till Borgå Gymnasium de nämnda åren (2001–2005) sned till 
förmån för flickorna, men inte lika markant som i Lovisa gymnasium.    

Tabell 4. Elevströmmarna åren 2001–2005 från kommunerna i Lovisanejden till andra stadiets utbildning 
i Lovisa och Borgå. Tabellen är inte uttömmande utan visar endast antalet antagna studerande till Lovisa 
Gymnasium, Borgå Gymnasium och yrkesutbildningen i Borgå.  
       2001 2002 2003 2004 2005
Från Lovisa till      
Lovisa Gymnasium      16 16 18 20 10
Borgå Gymnasium      2 6 6 3 
Yrkesutbildning i Borgå      14 15 10 13 17

Från Strömfors till     
Lovisa Gymnasium      7 3 6 6 2
Borgå Gymnasium       1 1  
Yrkesutbildning i Borgå      4 6 2 4 

Från Lappträsk till     
Lovisa Gymnasium      6 5 8 2 3
Borgå Gymnasium      1 1   
Yrkesutbildning i Borgå      5 13 4 6 2

Från Liljendal till     
Lovisa Gymnasium      7 13 7 8 7
Borgå Gymnasium      1 3 1 9 
Yrkesutbildning i Borgå      15 13 7 19 16

Från Pernå till     
Lovisa Gymnasium      12 13 10 7 12
Borgå Gymnasium      6 5 3 3 4
Yrkesutbildning i Borgå      14 13 17 14 9
Källa: Utbildningsstyrelsen / gemensam ansökan (våren).   
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 Sibbo är på grund av dragningen åt två håll, till Helsingfors och 
till Östra Nyland, i en speciell situation såväl beträffande gymnasie- och 
yrkesutbildningen. Alla sibboelever antas inte till Sibbo gymnasium, 
utan Sibbo gymnasium får ett varierande antal elever också från 
Helsingfors och Träskända. År 2005 steg antalet elever från Helsingfors 
till fjorton, mest pojkar som inte antagits till gymnasier i hemstaden. I 
stället söker sig ett växande antal (över tio) ungdomar från Sibbo årligen 
in till Helsingfors, främst till Brändö gymnasium. Vad yrkesutbildningen 
beträffar tenderar andelen sibboungdomar som söker och antas till 
yrkesutbildning i Helsingfors, särskilt till utbildningen inom handel och 
turism, att öka medan den andel som söker och antas till motsvarande 
utbildning i Borgå minskar. 

1.3.2 Helsingfors och Mellannyland  
   (Vanda, Tusby, Träskända, Hyvinge, Grankulla, Esbo, Kyrkslätt)  

Helsingfors

Elevantalet i de svenska gymnasierna i Helsingfors växte från år 
1998 till 2002 med nästan 90 individer och har därefter med små 
fluktuationer hållit sig på den nivån; hösten 2006 var antalet uppe i 
1 160.  Antalet nyintagna har i medeltal varit ca 350 per år. Den 
viktigaste förändringen ur elevsynvinkel efter sammanslagningen 
1988 av de fem daggymnasierna till tre, var utbrytningen av Tölö 
gymnasium. Det uppkom som en filial med tre specialiseringslinjer 
(humanekologi, konst och musik) till Gymnasiet Svenska normal-
lyceum. Tillkomsten av specialiseringslinjerna ökade det totala 
elevantalet i huvudstadsgymnasierna, därför att gymnasiet rekryterar 
hälften av sina elever från det övriga Nyland. Tölö gymnasium är ett av 
de få gymnasier i Svenskfinland som i större utsträckning kan gallra sina 
elever. Bara litet över en tredjedel av förstahandssökandena tas in per 
år. Tölö gymnasium fyller på ett tillfredsställande sätt sin specialuppgift 
med ett bredare upptagningsområde än den egna kommunen. 
 En del av eleverna från östra Helsingfors väljer Gymnasiet 
Svenska normallyceum, delvis tack vare dess naturvetenskapliga 
profil. Enligt rektors uppskattning är 10–15 % utsocknes elever. 
Majoriteten av gymnasiets elever är pojkar, vilket beror på att det tar 
emot många andra- och tredjehandssökande.
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 Av de övriga gymnasierna i Helsingfors befinner sig Brändö 
gymnasium och Gymnasiet Lärkan i samma storleksklass. Sett 
ur finlandssvensk synvinkel är de stora gymnasier, ur riksperspektiv 
medelstora. De hade båda hösten 2006 närmare 400 elever och drygt 
100 nyinskrivna per år. Alla gymnasier utom Norsen kan gallra bland 
förstahandssökande, bland vilka flickorna i enlighet med den allmänna 
trenden har högre medeltal. I Helsingfors spelar alltså medeltalskillnaderna 
mellan könen en roll, inte bara vid intagningen till Tölö gymnasium, utan 
också till de andra (närmare i avsnitt 1.4 nedan). 
 Eleverna från norra Helsingfors söker sig, sedan Åshöjdens 
gymnasium drogs in år 1986, till Brändö, Norsen eller Lärkan. Förutom 
Tölö gymnasium tar också Brändö gymnasium och Gymnasiet 
Lärkan emot en hel del elever utifrån; Brändö från Vanda och Sibbo 
(Östersundom), Lärkan från nästan hela Västra Nyland. Av de ca 350 
eleverna som årligen antas till de svenska gymnasierna i Helsingfors 
kommer en så pass stor andel som ca 30–40 % utifrån. Detta innebär 
att Helsingforsgymnasierna kan gallra bland de förstahandssökande 
och hålla en högre medeltalsgräns än de flesta övriga finlandssvenska 
gymnasier. Tölö gymnasium har på grund av specialiseringslinjerna 
annorlunda kriterier vid antagningen (poängsättning av meriter). 
 Det finns i Helsingforsregionen en viss cirkelrörelse, som innebär 
att Helsingforsgymnasierna rekryterar elever med högt medeltal från 
grannkommunerna, medan dessa i stället får ta emot Helsingforselever, 
särskilt pojkar, som inte kommit in i gymnasium Helsingfors och inte 
heller är intresserade av eller har antagits till yrkesutbildning. Helsingfors 
tar emot långt fler gymnasieelever från grannkommunerna än vad 
dessa får elever från Helsingfors. Bara Sibbo och Helsingfors har ett 
ungefär lika stort utbyte av elever. Denna obalanserade cirkelrörelse 
mellan Helsingfors och grannkommunerna, som är ännu större på den 
finska sidan, innebär en ekonomisk belastning för Helsingfors, emedan 
enhetspriset där är högre. En detalj är att Helsingforsungdomarna inte i 
nämnvärd utsträckning söker till t.ex. IB-linjen i Mattlidens gymnasium, 
medan ungdomar från Esbo i ganska stor utsträckning söker sig till 
Helsingfors. En del av denna obalans torde bero på att Gymnasiet 
Lärkan lockar elever från hela Västra Nyland, en annan orsak är Tölö 
gymnasiums dragningskraft. 
 Gymnasierna i Helsingfors och Esbo kan ta in endast ca tre 
fjärdedelar av de sökande, medan gymnasierna i Sibbo och Kyrkslätt de 
två senaste åren tagit in fler än antalet förstahandssökande. Skillnaden 
beror inte bara på specialiseringslinjerna i Tölö gymnasium. T.ex. hösten 
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2006 antogs till den vanliga undervisningen i Mattlidens gymnasium ca 110 
av 140 förstahandssökande. I Helsingfors tog Brändö gymnasium emot 
ca 130 av 160 förstahandssökande. Gymnasiet Svenska normallyceum 
fick ca 70 förstahandssökande och tog in 90, vilket innebär att skolan tog 
in också många andrahands- och tredjehandssökande.
 Någon nämnvärd rörelse över språkgränsen inom gymnasie- 
utbildningen förekommer inte, trots den utbredda tvåspråkigheten. 
Endast enstaka svenska elever, sannolikt med tvåspråkig bakgrund, som 
vill utnyttja en särskild specialisering, t.ex. i musik eller matematik, söker 
sig till ett finskt gymnasium. Fler finskregistrerade elever söker sig till ett 
svenskt gymnasium än tvärtom. På tal om specialiseringar bör man också 
minnas den lilla svenska avdelningen vid Rudolf  Steinerskolan, som 
har omkring 60 elever. 
 Gymnasiebenägenheten inom Helsingfors är av tradition mycket 
hög: Under åren 2001–2005 antogs två tredjedelar av dem som sökt från 
stadens grundskolor till stadens gymnasier. Om man räknar in övergången 
till grannkommunerna blir gymnasieövergången för de bosatta i 
Helsingfors över 70 %. En del år är flickornas andel bland stadens egna 
elever stor, men ändå inte så stor som i Östra Nyland eller i Österbotten. 
En orsak till denna skillnad kan vara att utbudet av yrkesutbildning som 
lockar flickor är större i Helsingfors än i Östra Nyland. Räknar man 
med de utifrån kommande eleverna, blir andelen flickor i gymnasierna 
i Helsingfors, alltså av det faktiska antalet studerande, betydligt större. 
T.ex. åren 2003 och 2004 antogs nästan hundra fler flickor än pojkar. 
Det är alltså uppenbart att flickornas högre medeltal (se kap. 1.4.) just vid 
antagningen till gymnasierna i Helsingfors (och Esbo) har betydelse.

Gymnasierna i de övriga kommunerna i Helsingforsregionen 

Helsinge gymnasium i Vanda är i jämförelse med de övriga svenska 
gymnasierna i huvudstadsregionen ett litet gymnasium med bara något 
över 100 elever sammanlagt. Av dessa kommer ungefär två tredjedelar från 
den egna kommunen, återstoden huvudsakligen från norra Helsingfors. 
Några, en handfull per år, kommer från Tusby, vars svenska elever går i det 
svenska högstadiet i samma skolcentrum (Helsinge skola). Av de elever 
som gått i den växande svenska lågstadieskolan i Hyvinge, fortsätter de 
flesta i något av gymnasierna i Helsingfors, troligen mest på grund av 
de goda kommunikationsmedlen. Specifikt för Helsinge gymnasium är 
liksom för grundskolorna i staden, den stora andelen tvåspråkiga elever.  
 Mattlidens gymnasium i Esbo är numera, dels på grund av stadens 
tillväxt, dels på grund av IB-linjen, det största finlandssvenska gymnasiet 
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med ett elevantal på nästan 500 elever. Detta trots att en avsevärd andel 
av eleverna från norra Esbo fortfarande söker sig till Grankulla. IB-linjen 
i Mattlidens gymnasium tar in ett begränsat antal elever per år. Flertalet av 
dem kommer från den egna skolenheten. Varken i Mattlidens gymnasium 
eller i Gymnasiet Grankulla samskola kan man se någon större övervikt 
av flickor; tvärtom har Grankulla vissa år tagit in mer pojkar. De mest 
iögonenfallande förändringarna i Esbo är, förutom elevantalets ökning, 
de stora fluktuationerna visavi ansökningar till yrkesutbildning och den 
plötsliga ökningen av pojkar från Esbo som väljer Kyrkslätt gymnasium. 
En orsak till det, förutom gallringen till Mattlidens gymnasium, kan vara 
trafikförbindelserna.
 Den sistnämnda trenden inverkar på könsbalansen i Kyrkslätts 
gymnasium, som de senaste åren nästan har antagit en tredjedel mer 
pojkar än flickor. Denna övervikt av pojkar beror både på den ovan 
antydda cirkelrörelsen inom huvudstadsregionen och på den stora 
andelen pojkar i en del årsklasser i Kyrkslätt. Kommunens tillväxt har 
inte inverkat på det svenska gymnasiets storlek, eftersom majoriteten av 
den nyinflyttade befolkningen, liksom i Sibbo och Vanda, är finskspråkig. 
Gymnasiebenägenheten i Kyrkslätt är hög, nästan 70 %. De som inte 
fortsätter i det egna gymnasiet eller i ett gymnasium i Helsingfors söker sig 
främst till Prakticum i Helsingfors (ca 20/år), men också till yrkesutbildning 
i Karis eller Ekenäs (ca 10/år).      
 Gymnasieövergången i huvudstadsregionen som helhet är mycket 
hög, inemot 80 %. På grund av elevantalets storlek, som uppgår till 
närmare en tredjedel av alla svenska gymnasieelever i Finland, blir 
gymnasieövergången i hela Svenskfinland, trots nedgången på andra håll 
fortfarande nästan 60 % mot 50 % i hela landet. 

1.3.3 Västra Nyland  
   (Raseborgsregionen, Hangö, Lojo–Virkby)

Karis, Ingå, Sjundeå och Lojo samarbetar kring grundskolornas högstadier 
så, att eleverna från Ingå och Sjundeå huvudsakligen fortsätter i Virkby. 
Till Karis-Billnäs gymnasium kommer, förutom från ägarkommunerna 
Karis och Pojo, årligen också 5–10 elever från Ingå. Trenden är dock den 
att antalet elever från Ingå och Sjundeå i Virkby gymnasium minskar, 
medan antalet elever från Lojo ökar. Ungdomarna från Ingå och Sjundeå 
har de senaste åren i större utsträckning börja söka sig både österut till 
Helsingfors och Esbo och västerut till Karis och Ekenäs. Den högsta 
gymnasiebenägenheten i Västra Nyland har Sjundeå och Virkby. Karis-
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Billnäs gymnasium har de senast åren haft en årskull på närmare 50 
elever, vilken varit jämt fördelad på flickor och pojkar. Virkby gymnasium 
tar likaså ganska stadigt in nästan 50 elever per år och flickorna och 
pojkarna är ungefär lika många. Ekenäs gymnasium är på grund av det 
stora elevupptagningsområdet från Skåldö och Snappertuna i öster till 
Tenala och Bromarv i väster dubbelt så stort som gymnasiet i Karis och 
nästan tre gånger större än gymnasiet i Hangö. I Hangö gymnasium 
har intagningen de tre senaste åren minskat kraftigt. Det totala elevantalet 
sjönk år 2006 under 80 elever. Könsbalansen i gymnasierna i Västra Nyland 
är anmärkningsvärt god, delvis för att det finns en hel del yrkesutbildningar 
i området som intresserat också flickor. 
 En rätt stor andel av de utexaminerade eleverna från grundskolorna 
i Västra Nyland söker sig till yrkes- eller gymnasieutbildningen i 
huvudstadsregionen eller Åboland. I Västra Nyland råder en större 
dynamik än på många andra håll, både inom, från och till regionen. För 
gymnasiernas del är det ungdomar i Ingå, Sjundeå och Pojo, som inte har 
egna gymnasier, som väljer gymnasier på annan ort. 
 Eftersom gymnasiernas framtid i kommunerna i Västra Nyland 
(Raseborgsområdet) har diskuterats i anslutning till reformen av kommun- 
och servicestrukturen kunde det här vara på sin plats med någon reflexion 
över vad en sådan samgång skulle kunna innebära för gymnasieutbildningen. 
Skolfrågorna har i Raseborgsområdet varit en svår nöt att knäcka ända 
sedan läroverkstiden och grundskolreformen (se Geber, Skolhistoriskt 
arkiv 31, 2007 utk.).  
 Det är uppenbart att inte bara yrkesutbildningen, utan också 
gymnasieutbildningen i trakten, skulle kunna vinna på ett utökat samarbete, 
inte bara gymnasierna sinsemellan utan också med yrkesläroanstalter, 
folkhögskolor och medborgar- och arbetarinstitut. Vad som skulle stå att 
vinna och eventuellt förlora med en konkret samgång mellan t.ex. Karis, 
Ekenäs och Hangö gymnasier måste, liksom på andra håll, noggrant 
analyseras på det lokala planet. Här hänvisas till den allmänna diskussionen 
i sammanfattningen och till liknande omständigheter i Östra Nyland och 
i Södra Österbotten. Gymnasietraditionerna finns kvar och gymnasiet i 
den egna kommunen lockar om det inte finns yrkesutbildning på orten. 
En förbättring av kommunikationerna och mera samordning av distans- 
och flerformsstudier kunde däremot stärka gymnasieutbildningen i 
regionen. Man måste också räkna med den möjligheten att ungdomarna i 
allt större utsträckning börjar röra på sig och söker sig till gymnasie- eller 
yrkesutbildning på andra regioner, t.ex. till Helsingfors eller till finska 
läroanstalter i Lojo.     
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1.3.4 Åboland   
 (Åbo, Kimitoön, Pargas och de övriga väståboländska skärgårskommunerna)

Åboland har i jämförelse med övriga regioner ett relativt litet elevantal 
på det andra stadiet. De tre gymnasierna där får sammanlagt ca 170 
nya elever per år. De utexaminerade grundskoleeleverna från Åbo stad 
uppvisar en ganska liten spridning på andra stadiets skolformer. Förutom 
till gymnasiet söker sig årligen ca 20 % av dem till det tvåspråkiga 
yrkesinstitutet (ÅYI), främst till den svenskspråkiga handelsbranschen. 
Ett fåtal, högst 10 per år, pendlar till yrkesutbildning i Pargas och några 
söker in till yrkesutbildning inom Yrkesinstitutet Sydväst. Gymnasieöver- 
gångsprocenten i Åbo blir därför mycket hög, över 70 %. I Pargas är den 
betydligt lägre, bara något över 40 %. Precis såsom på andra orter med 
en stark yrkesutbildningsenhet, söker sig där särskilt många pojkar till 
de tekniska branscherna vid Åbolands yrkesinstitut och en del flickor till 
turismbranschen i Åbolands folkhögskola. Pargas svenska gymnasium har 
vissa år fått ta emot årskullar som starkt domineras av flickor.
 Störst av de tre svenska gymnasierna i regionen är Katedralskolan 
i Åbo med för närvarande nästan 280 elever. Förutom från hemstaden, 
från S:t Karins och från Reso, vilkas svensk- och tvåspråkiga elever via 
grundskolan slussas till Åbo, får Katedralskolan ta emot enstaka elever från 
det övriga Åboland, från Finno i väster till Iniö i öster. Skolan kommer 
på så sätt att ha nästan en tredjedel av sina elever från andra orter än 
hemstaden. Andelen flickor har med åren ökat. År 2005 var de till och med 
dubbelt fler än pojkarna. Samtidigt har också det totala antalet sökande och 
antagna från staden till andra stadiets skolor ökat. Denna ökning har med 
andra ord, särskilt för pojkarnas del, kommit yrkesutbildningen, främst 
handelsutbildningen, till godo. Katedralskolan har på grund av det relativt 
stora antalet sökande varit tvungen att gallra bort upp till en femtedel av de 
sökande. De sökandes medeltal till gymnasiet blev därför år 2004 så pass 
högt som 8,38. Detta gynnade flickorna, som enligt det vanliga mönstret 
i landet i genomsnitt hade ett halvt vitsord högre medeltal i läsämnena än 
pojkarna. Vid sidan av gymnasierna i Helsingfors är Katedralskolan ett av 
de få finlandssvenska gymnasierna, där flickornas bättre grundskolebetyg 
har betydelse för könsfördelningen i gymnasiet. Positivt ur svensk synvinkel 
är det ökande antal tvåspråkiga barn i S:t Karins som går i svensk skola i 
Åbo, vilket gett upphov till försök att grunda en ny svensk grundskola i S:t 
Karins centrum. Oberoende av hur det går med den nya skolan i S:t Karins, 
gynnar det ökande elevantalet på lång sikt främst Katedralskolan i Åbo.
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 Pargas svenska gymnasium tar, förutom från Pargas, emot elever 
från hela den väståboländska skärgården. Från Nagu och Korpo, som 
ligger närmast, har dock antalet varierat ganska kraftigt, dels beroende på 
årskullarnas storlek, dels på att de flesta från Houtskär och Iniö söker sig till 
fortsatta studier i Åbo. De år när gymnasiet fått färre flickor som elever, har 
språk- och turismlinjen vid Åbolands folkhögskola haft en god rekrytering. 
Pojkarna söker sig, liksom på de andra orterna i Svenskfinland med teknisk 
yrkesutbildning, i högre grad till denna (Åbolands yrkesinstitut). 
 Kimitoöns gymnasium uppvisar under en längre period en nedgång i 
elevantalet, från ca 115 till drygt 70. Förutom från Kimito rekryterar gymnasiet 
sina elever från Dragsfjärd och Västanfjärd. Någon enstaka kommer från 
Sagu och Finby. Merparten av årskullarna från de andra kommunerna på 
Kimitoön sprider sig ganska jämt till yrkesutbildningar både österut till Karis 
eller Ekenäs och västerut till Pargas. Könsfördelningen i gymnasiet växlar i 
förhållande till könsfördelningen i årsklassen. 
 Med tanke på framtiden för de svenska skolorna i Åboland blir det 
där till och med viktigare än i andra regioner att slå vakt om de tvåspråkiga 
elevernas skolgång på svenska. Inte bara i Åbo, Pargas och S:t Karins där 
tvåspråkighetsgraden är högst, utan också i Dragsfjärd, Nagu och Korpo, där 
det finns en viss konkurrens mellan språkgrupperna och om de små resurserna 
för kommunens basservice är valet av skolspråk en viktig fråga. Också 
tryggandet av den finska skolservicen i de små tvåspråkiga kommunerna, 
lilla Iniö medräknat, talar antingen för ett mycket intimare samarbete mellan 
grundskolorna och gymnasiet eller för en sammanslagning av alla skolor på 
hela det andra stadiet i Åboland, folkhögskolorna inberäknade.

1.3.5 Södra svenska Österbotten    
   (Närpes, Kaskö och Kristinestad)

Södra svenska Österbotten omfattar geografiskt ett stort område, från 
Pörtom i norr till Sideby och Ömossa i söder. Trots det har skolorna i 
trakten ända sedan den stora Sverige-emigrationens tid på 50- och 60-talet 
haft ett relativt lågt elevantal. Det kommer de uppenbarligen att ha också ett 
par decennier framöver. Som ett utslag av den relativt glesa och ålderstigna 
befolkningen har Närpes och Kristinestads gymnasier tillsammans bara 
omkring 250 elever.
 Elevantalet i Närpes gymnasium har minskat från 192 år 1998 till 
136 år 2006. Pojkarna i Närpes söker sig i allt högre grad till de tekniska 
branscherna i Vocana. Denna trend har lett till att de få pojkar som söker 
till gymnasiet nästan har lika höga medeltal som flickorna. Också det totala 
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elevantalet vid Kristinestads gymnasium har minskat från 107 år 1998 
till 78 år 2006. Yrkesstuderandena från Kristinestad sprider sig också till 
andra yrkesläroanstalter än Vocana.  Könsfördelningen har på grund av 
pojkarnas stora intresse för de tekniska branscherna vissa år varit sned i 
gymnasiet. Nästan två tredjedelar av flickorna i Sydösterbotten har sökt 
sig till gymnasiet. Särskilt från Kristinestad har den stora majoriteten 
(4/5) av pojkarna valt yrkesutbildning. Ungdomarna i Närpes föredrar 
huvudsakligen (2/3) yrkesutbildning på hemorten.

1.3.6 Vasa med omgivning   
    (Vasa, Korsholm, Vörå, Maxmo, Oravais, Malax och Korsnäs )

Det totala elevantalet (se tabell 1) i gymnasierna i Vasatrakten har från och 
med 1998 varit årligen varierande, vilket främst beror på tillkomsten av 
Vasa gymnasium (1996, fullt utbyggt 1999) och på specialiseringslinjerna 
vid Vasa övningsskola. Vasa gymnasium förefaller i början (2001–2002) 
att tillfälligt ha ökat antal elever på bekostnad av särskilt Korsholms 
gymnasium, vars elevantal sjunkit åren 2003–2006. 

 Det har inte skett någon nämnvärd gallring av förstahandssökande 
till gymnasierna i Vasatrakten. Tvärtom, har de ofta antagit fler än antalet 
förstahandssökande.

Tabell 5. Andelen sökande och antagna elever till gymnasierna i Vasatrakten 2001–2003 och 2005.    

Totalt (pojkar + flickor) 2001 2002 2003 2005
Vasa (Vasa Övningsskola och Vasa Gymnasium)
Sökande 162 (67+95)  141 (55+86)   121 (43+78) 149 (53+96) 
Antagna          161 (66+95)  130 (50+80)  118 (42+76)    146 (48+98)

Korsholm 
Sökande  68 (32+36) 88 (38+50) 84 (36+48) 67 (32+35)
Antagna 69 (32+37) 92 (38+54) 87 (37+50) 73 (33+40) 

Vörå
Sökande 36 (7+29) 52 (22+30) 60 (26+34) 56 (23+33)
Antagna 35 (6+29) 45 (17+28) 54 (24+30) 49 (20+29) 
  
Malax (Gymnasiet i Petalax)
Sökande 26 (12+14) 54 (18+36) 41 (21+20) 25 (12+13)
Antagna 27 (13+14) 54 (18+36) 44 (22+22) 28 (13+15)
Källa: Utbildningsstyrelsen / gemensam ansökan (våren).   
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 Gymnasiet i Petalax har haft en varierande elevtillströmning 
och sedan år 2004 en minskande trend. Gymnasiet i Petalax hör till 
samma utsatta region när det gäller den demografiska utvecklingen som 
Sydösterbotten. Ungdomarna i dess ägarkommuner Malax och Korsnäs 
har dessutom ett besvärligt geografiskt läge med tanke på sina fortsatta 
studier. De flesta fortsätter i Petalax som en naturlig fortsättning på 
grundskolans högstadium, men en del av ungdomarna i Malax väljer hellre 
ett gymnasium i Vasa. I Korsnäs har skolskjutsarna till skolcentret i Petalax 
tidigare ofta avgjort valet till gymnasiets förmån. Gymnasiet i Petalax hade 
åren 2002–2004 en ökande elevtillströmning, men antalet nya elever sjönk 
emellertid i samband med en mindre årskull åren 2005–2006. Antalet 
yrkesstuderande med hemort Malax har legat över 30 åren 2001–2005 med 
undantag av år 2002 som var en svacka för yrkesutbildningen. I Korsnäs 
syns samma trender, men elevantalet är mindre. Det är svårt att avgöra 
om nedgången i antalet gymnasiestuderande i trakten har geografiska 
orsaker, om den beror på elevernas avgångsbetyg från den grundläggande 
utbildningen eller på deras intresse för yrkesutbildning. 
 Den traditionellt stora tillströmningen till gymnasiestudier 
för unga i Vasa har efter en nedgång de två senaste åren igen vuxit. 
Kommuntrogenheten är stor i Vasa liksom i Åbo, bara ca 10 % per år 
söker sig till andra orter, t.ex. till gymnasiestudier i Korsholm eller till 
yrkesutbildning i andra delar av svenska Österbotten. Det beror troligen på 
det breda utbudet av grundläggande yrkesutbildning (både på svenska och 
på finska) i Vasa. Gymnasiebenägenheten bland stadens egna elever har 
de två senaste åren stigit till 60 %, men den stora årskullen 2004 kom även 
yrkesutbildningen till godo. Andelen studerande från andra orter än Vasa 
till specialiseringslinjerna vid Övningsskolan har minskat med åren, men 
tack vare Övningsskolans egna elever har man årligen kunnat fylla kvoterna 
på 15 nya elever till varje specialisering (IB, bildkonst och musik).
 Vasa gymnasiums, alltså stadens egna lilla gymnasiums, existens är 
beroende av samarbetet med aftonläroverket och Svenska yrkesinstitutet. 
Vasa gymnasium har således berett en möjlighet till gymnasiestudier för 
yrkesstuderande.
 Ungdomarna i Korsholm söker sig mer än ungdomarna i Vasa till 
yrkesutbildning, främst till Vasa. Gymnasiebenägenheten i Korsholm rör 
sig omkring 50 %. En betydande del, ca 10 %, av gymnasiestuderandena 
från Korsholm väljer dessutom ett gymnasium i Vasa, så att andelen 
studerande i Korsholms gymnasium varit omkring 40 % av kommunens 
årsklass, de två senaste åren lägre.
 Den största spridningen på olika yrkesutbildningar och den 
lägsta gymnasiebenägenheten (ca 30 %) uppvisar Oravais och Maxmo, 
vilka helt saknar egna skolor på det andra stadiet. Eleverna därifrån går 
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i grundskolans högstadium i Vörå. År 2001 fortsatte fyra elever från 
Oravais i Vörå samgymnasium och fyra i Topeliusgymnasiet i Nykarleby. 
Landsbygdsflickor tenderar att söka sig till gymnasiet, även till idrottslinjen 
i Vörå, betydligt mer än pojkarna, som i hög grad söker sig till de tekniska 
linjerna i Vasa och i viss mån även till Jakobstad. Det är svårt att säga 
huruvida det är det geografiska läget och kommunikationerna eller 
utbildningsutbudet och skolförhållandena som avgör valet mellan Vörå, 
Vasa och Nykarleby som studieort. Eleverna från Oravais fördelar sig 
jämnare i olika riktning än eleverna från Maxmo, som huvudsakligen beger 
sig till yrkesutbildning i Vasa. 
 Vörå samgymnasium har tack vare sin idrottslinje, som rekryterar 
majoriteten av sina elever utifrån, lyckats hålla sig med närmare 150 
elever, dock endast 135 år 2006. Vörå gymnasium kan med andra ord i 
viss mån justera sitt totala elevantal med hjälp av idrottslinjen. Balansen 
mellan pojkar och flickor är tack vare linjen också bättre än i de övriga 
landsbygdsgymnasierna i Österbotten, och pojkarnas medeltal vid 
ansökningen ligger till och med högre än flickornas.

1.3.7 Norra svenska Österbotten    
   (Karleby, Kronoby, Pedersöre, Larsmo, Jakobstad och Nykarleby)

Det totala elevantalet i gymnasierna i norra svenska Österbotten år 2004 
har minskat med över hundra jämfört med år 2000 (tabell 1). De två 
följande åren 2005–2006 ökade igen elevantalet i gymnasierna. År 2004 
växte Svenska Yrkesinstitutet, SYI (Svenska Österbottens förbund för 
utbildning och kultur) och ökningen fortsatte kraftigt år 2005 (tabell 2). I 
Yrkesinstitutet Optima har antalet elever stigit under hela perioden. 
 De enskilda gymnasierna visar sinsemellan motsatta trender, så att 
t.ex. Topeliusgymnasiet i Nykarleby och Kronoby gymnasium de senaste 
åren vuxit, medan Karleby svenska gymnasium och Pedersöre gymnasium 
i stort sett har haft samma elevantal. Jakobstads gymnasium minskade 
åren 2004–2005, men ökade igen år 2006. Den minskning som på sina 
håll skett vid gymnasierna i norra svenska Österbotten kan delvis ha 
demografiska orsaker, t.ex. bosättningens spridning ut från städerna, men 
största inverkan har yrkesutbildningens tillväxt haft. Årskullarna i flera 
av kommunerna i trakten fortsätter att växa ännu några år, men därefter, 
senast från 2011 börjar de minska. Tillsvidare räcker alltså eleverna till för 
både yrkesläroanstalterna och gymnasierna, men Topeliusgymnasiet och 
Kronoby gymnasium måste betraktas som ganska små. Alla gymnasier 
i trakten ligger, kanske med undantag för Karleby, så pass nära varandra 
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att en viss konkurrens, t.ex. om ungdomarna från det barnrika Larsmo, 
inte kan undvikas. De svenska årskullarna i Larsmo är de facto större än i 
någon annan av landskommunerna i trakten.
 Gymnasiebenägenheten i norra svenska Österbotten är sedan 
gammalt störst i Karleby (över 70 %) och lägst i Larsmo (ca 30 %). Karleby 
har en stark läroverkstradition och avståndet till yrkesutbildningarna 
i Jakobstad är större än från de övriga kommunerna i regionen. Den 
minskande gymnasiebenägenheten i norra svenska Österbotten som 
helhet beror främst på att de avgående eleverna från grundskolorna de 
senaste åren allt mer sökt sig till grundläggande yrkesutbildning. 
 Den ökade benägenheten för yrkesstudier i Norra Österbotten 
har samtidigt inneburit en mindre intagning av pojkar till gymnasierna i 
området. Så var t.ex. två tredjedelar av de antagna till Jakobstads gymnasium 
år 2003 flickor, i Kronoby ännu mer. Av eleverna från Larsmo som kom 
till Jakobstads gymnasium var de flesta flickor, medan de flesta som sökte 
till yrkesutbildning inom teknik i Jakobstad var pojkar. 

 Andelen pojkar av fem årskullar i de svenska gymnasierna i hela 
regionen var 39 %, vilket under dessa år skulle ha utgjort riksmedeltalet. 
Särskilt vissa år i Nykarleby, Pedersöre och Kronoby gymnasier har antalet 
pojkar varit litet, nästan bara hälften av flickornas, d.v.s. en tredjedel av 
alla. Den stora andelen flickor i gymnasierna på flera håll i Svenskfinland 
är delvis en följd av könsstereotypa studieval till yrkesutbildningen, som i 
hög grad består av studier i teknik, som tilltalat pojkar. 
 Vi skall ännu betrakta de enskilda gymnasierna och deras hem-
kommuner i norra svenska Österbotten var för sig. Topeliusgymnasiet 
i Nykarleby är nästan självförsörjande vad elevrekryteringen beträffar. 
Dess elever kommer nästan enbart från den egna staden. Bara Oravais 
har årligen bidragit med några elever, och år 2005 kom det en grupp 
flickor från Pedersöre. Den naturvetenskapliga specialiseringslinjen i 
gymnasiet har inte före hösten 2006 förmått locka studerande från ett 
större område. I fråga om yrkesutbildningen, skiljer sig Nykarleby inte 

Tabell 6. Antalet antagna studerande åren 2001–2003 och 2005. Könsfördelningen i gymnasierna i norra  
svenska Österbotten.      
Totalt (pojkar + flickor) 2001 2002 2003 2005
Karleby 69 (34+35) 59 (25+34) 71 (30+41) 67 (30+37)    
Kronoby 54 (19+35) 39 (18+21) 42 (12+30) 52 (18+34)      
Pedersöre 74 (22+52) 63 (26+37) 73 (25+48) 62 (21+41)     
Jakobstad 111(40+71) 95 (38+57) 85 (32+53) 95 (45+50)     
Nykarleby   51 (12+39) 41 (21+20) 37 (15+22)  40 (14+26)      
Källa: Utbildningsstyrelsen / gemensam ansökan (våren).   
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särskilt mycket från den övriga regionen. Majoriteten av pojkarna söker sig 
till de tekniska branscherna i yrkesinstitutet Optima i Jakobstad och några 
till handels- och turismutbildningen vid Optima. En mindre andel föredrar 
någon av yrkesutbildningarna i Vasa. Gymnasiebenägenheten i Nykarleby 
ligger något under 40 %.
 Jakobstads gymnasium, som ännu under 80- och 90-talet var ett 
av Svenskfinlands största, har under början av 2000-talet haft en nedgång i 
fråga om elevantalet. Det beror dels på att årskullarna i staden minskat, dels 
på att Optima och Svenska yrkesinstitutet vuxit. Liksom från Nykarleby 
söker sig ett drygt tiotal ungdomar i Jakobstad per år till yrkesutbildning 
i Vasa, främst till sådana linjer som inte Optima erbjuder. Bara enstaka 
söker sig annorstädes. Försöket med en särskild fotbollslinje vid Jakobstads 
gymnasium har inte gett nämnvärd utdelning. Larsmoeleverna, som på 
grund av sin mångfald är eftertraktade i hela regionen, uppgår i Jakobstads 
gymnasium i medeltal till 16–17 per år. Ökningen i årskullarna i Larsmo har 
kommit främst yrkesutbildningen och i någon mån Kronoby gymnasium 
till godo. Gymnasieövergången i Jakobstad har under hela perioden legat på 
omkring 50 %, om man utgår från mängden antagna förstahandssökande i 
kommunen; 10 % högre om man utgår från årskullen, d.v.s. antalet 16-åringar. 
Ett undantag var det för gymnasiet ogynnsamma året 2004, då intagningen 
plötsligt sjönk så lågt som till 34 och förorsakade oro för framtiden. År 
2006 ökade dock igen elevantalet vid Jakobstads gymnasium. 
 Larsmoungdomarna är, som redan tidigare framkommit kända 
för sin låga benägenhet för gymnasiestudier – i medeltal bara omkring 
30 % per år – särskilt bland pojkarna. Största delen av dem söker sig till 
yrkesutbildning och nästan uteslutande till Optima. De nya gymnasisternas 
antal i Pedersöre gymnasium har minskat de två senaste åren. Enstaka 
studerande från Jakobstad, Larsmo och Nykarleby förmår inte ändra den 
trenden. Gymnasiebenägenheten i kommunen, som tidigare legat över 40 
%, har därmed något sjunkit. Liksom för Jakobstads och Larsmos del är 
det fortfarande Optima som drar till sig både den största andelen och det 
största antalet av ungdomarna från Pedersöre, men kanske också Svenska 
yrkesinstitutets vårdutbildning som är inhyrd i samma komplex som 
Pedersöre gymnasium.
 Kronoby gymnasium blev riksbekant genom sin medverkan 
i ungdomsstadieförsöket. Därefter har det fortsatt med att arrangera 
möjligheter till yrkesstudier vid sidan av gymnasiestudierna. Tack vare det har 
elevantalet hållits någorlunda jämt den senaste femårsperioden, mot slutet 
av den till och med något ökat. Liksom från de övriga kommunerna i norra 
svenska Österbotten söker sig ytterst få ungdomar till gymnasiestudier på 
andra orter. Gymnasiebenägenheten i Kronoby är betydligt högre (omkring 
50 %) än i de andra landskommunerna i regionen. För yrkesutbildningens 
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del domineras antalet sökande och antagna också här av dem som väljer 
Optima, men inte lika markant som i Jakobstad, Larsmo och Pedersöre.
 Karleby svenska gymnasium, som var den andra svenska 
gymnasieparten i ungdomsstadieförsöket i trakten, kännetecknas 
fortfarande av en relativt god elevtillströmning, dock med den väsentliga 
skillnaden att det inte längre i någon nämnvärd utsträckning kan påräkna 
elever från grannkommunerna. T.ex. år 2003 antogs över 70 % av 
förstahandssökandena med hemort Karleby till gymnasiet. Bara ett tiotal 
per år i medeltal sökte in till det tvåspråkiga handelsläroverket, ett tjugotal 
antogs till Optima i Jakobstad och en handfull till olika branscher i SYI. 
 Sett över hela regionen präglas alltså elevströmmarna i norra 
svenska Österbotten, liksom i Östra Nyland, på det andra stadiet av två 
faktorer: 
a)  Trogenheten mot gymnasiet i hemkommunen där ett sådant finns, 
b) Yrkesinstitutet Optimas, särskilt de starka tekniska branschernas, 
rekrytering av pojkar.  
 Den växande yrkesutbildningen i trakten har under perioden 
temporärt minskat elevantagningen till gymnasiet, dock inte så mycket 
att de enskilda svenska gymnasiernas existens direkt skulle vara hotad, 
såsom i vissa andra regioner. I stället har de svenska gymnasierna i Norra 
Österbotten alla möjligheter att, genom utökat samarbete såväl med 
yrkesutbildningen och vuxenutbildningen i trakten som sinsemellan, 
befästa sin ställning. Som helhet betraktad är inte gymnasiebenägenheten 
i norra svenska Österbotten särskilt stor. 

1.3.8 De privata finlandssvenska gymnasierna    
   (språköskolorna i Tammerfors, Kotka, Björneborg, Uleåborg och  
   Rudolf  Steinerskolans svenska avdelning i Helsingfors)  

I Finland har det ända från slutet av 1800-talet funnits ett till och med 
ganska stort antal privata svenskspråkiga skolor på även helt finska 
orter, mestadels folkskolor (lågstadieskolor), men också lärdomsskolor. I 
samband med grundskolereformen på 1970-talet fick deras lägre klasser 
efter en hård kamp ställning som ersättande grundskolor, och deras 
gymnasieavdelningar förblev privata, i sina stiftelsers eller föreningars 
ägo. Gymnasieklassernas sammanlagda elevantal i dem har förblivit 
ganska konstant, litet över 200. Kännetecknande för dem är att de också 
har en avsevärd andel elever som kommer från helt finska hem men 
som så småningom lärt sig svenska bra och klarat skolgången med god 
framgång. 
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 Den svenska gymnasiebenägenheten på alla de nämnda fyra 
finska orterna är hög; bara enstaka elever av dem som gått i den svenska 
grundskolan fortsätter någon annanstans än i det svenska gymnasiet. Det är 
naturligt, eftersom yrkesutbildning på svenska inte finns på rimligt avstånd 
för daglig pendling. Även de många från början helt finskspråkiga eleverna 
väljer svenskspråkiga gymnasier.
 Trots de principiella likheterna mellan de svenska privatskolorna 
har de alla sina markanta särdrag och sin egen historia. Beträffande 
elevrekryteringen kan konstateras att Kotka svenska samskola, som 
hade mellan 54 och 65 elever under åren 1998–2006, också får elever som 
gått första åren i svensk grundskola i Pyttis och Kouvola (Kuusankoski), 
samt ströelever från de omgivande finska kommunerna. Eftersom de gått i 
samskolan redan från åk 5 är en del av dem inte nödvändigtvis registrerade 
som utifrån kommande. Kotka är en av de få orter som ännu har ett 
elevhem för elever från andra orter. Björneborgs svenska samskola, 
som hade mellan 38 och 66 gymnasieelever under åren 1998–2006, har (till 
åk 5) tidigare fått ett antal elever från skolan i Eura (Kauttua), som numera 
upphört, samt enstaka elever från Noormarkku och Luvia.
 Större betydelse för elevantalet och för undervisningen i de svenska 
privatskolorna har de finska elever, som återvänt från Sverige och sökt till 
svensk skola för att bevara sin svenska skolbildning, tidvis haft. Störst av 
de här aktuella gymnasierna och till elevbeståndet mest svensk är Svenska 
samskolan i Tammerfors, som hade mellan 69 och 75 elever under åren 
1998–2006. Den tar också emot elever från andra finska orter än den 
egna staden, men annars är den till språkmiljön den mest svenska av dem. 
Det beror säkert delvis på den goda sammanhållningen kring det svenska 
skolcentret och kring den svenska församlingen i staden.
 Svenska privatskolan i Uleåborg har tidvis kunnat fortleva just 
tack vare elever utifrån, ibland från svenska Österbotten och ibland 
tack vare återvändande familjers barn från Sverige. De senaste åren har 
elevantalet i grundskolan vuxit på grund av tillbyggnaden och intresset för 
svensk dagvård, vilket lett till att även gymnasiet fått litet fler studerande. 
För närvarande (hösten 2006) är elevantalet i gymnasiet fortfarande 
bara 29 men i grundskolan 136, vilket torde trygga minst ett tiotal nya 
elever i gymnasiet per år. Med ett så litet elevantal blir dock enhetspriset i 
gymnasiet högt. Detta Finlands minsta gymnasium skulle knappast kunna 
fortleva utan sitt årligen behovsprövade, förhöjda statsbidrag och de 
finlandssvenska fondernas hjälp med investeringar.                             
 Den svenska avdelningen vid Steinerskolan i Helsingfors verkar 
tillsammans med den finska i samma byggnad vid Lärkvägen i Brunakärr, 
men den har en egen karaktär och en förhållandevis lång tradition bakom 
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sig. Den fungerar, liksom de ovan nämnda minoritetsskolorna, som 
en enhetsskola med en egen av Utbildningsstyrelsen särskilt fastställd 
läroplan. Antalet elever per klass varierar årligen. Totalt har det åren 
2002–2006 funnits mellan 51 och 78 elever i gymnasiet. Steinerskolan 
i Helsingfors kämpar, liksom de andra privatskolorna i Finland, för 
närvarande med ekonomin. Antagningen till dess dagvård och till de 
klasser som ger grundläggande utbildning är inte längre densamma 
som under de mest populära åren, då barn som man ville garantera en 
plats där måste anmälas mycket tidigt. Det har dock inte sagts att den 
svenska avdelningens fortbestånd skulle vara hotad.  

1.3.9 Åland  

Hela andra stadiets utbildning på Åland upprätthålls av 
landskapsregeringen, inte av kommunerna. Detta ger landskaps- 
myndigheterna en större insyn i förvaltningen. En reform av hela det 
andra stadiet pågår, vilket innebär att en gemensam läroanstalt bildas 
för både gymnasie- och yrkesutbildningen. Läroplanerna ändras inte 
nämnvärt, men möjligheterna till ett större gemensamt kursutbud och 
till gemensamma funktioner ökar. Detta är möjligt på Åland därför att 
samtliga skolor på det andra stadiet, med undantag för folkhögskolan, 
finns inom en relativt liten radie i Mariehamn. 
 På grund av Ålands självstyrelse diskuteras inte elevströmmarna 
och förhållandena på det andra stadiet här lika ingående som i de 
andra regionerna i denna utredning. Åland har varit representerat i 
utredningens referensgrupp.    
 Som framgår av kapitel 1.1 har elevantalet i Ålands lyceum 
(som trots namnet numera är bara ett gymnasium) de fyra senaste 
åren ökat kraftigt, från 388 år 2000 till 460 år 2006. Detta beror delvis 
på att årskullarna i 15–19 års åldern vuxit, från i medeltal 230 till 320 
per år jämfört med den föregående femårsperioden, delvis på att 
gymnasiebenägenheten på Åland tidigare varit ovanligt låg (ca 30 %). 
Den håller nu på att närma sig rikets. 
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 Elevantalet i Ålands lyceum har år för år ökat. Ökningen motsvaras 
dock inte av en nedgång för yrkesutbildningens del. Den minskning som 
framgår i yrkesutbildningen efter år 2002 i tabell 7 beror på att en del 
av utbildningen övergick till den åländska yrkeshögskolan. Snarare är 
det så att tillväxten av årskullarna på Åland från litet över 300 till nästan 
350 under perioden kommit huvudsakligen gymnasiet till godo. Ett 
intressant fenomen, som påminner om utvecklingen i vissa gymnasier i 
riket (Lovisa, Åbo, Närpes), är att pojkarnas andel inte ökat i samma takt. 
Tvärtom, hösten 2006 blev den rekordlåg. Pojkarnas andel av årskullarna 
i befolkningsstatistiken varierar också kraftigt. 
 Yrkesutbildningen är stark på Åland. Till yrkesutbildning på 
Åland, särskilt till sjömansskolan och till hotell- och restaurangskolan, 
kommer en hel del elever både från Finland och Sverige. Ett pålitligt tal 
för gymnasiebenägenheten får man om man jämför en årskull i Ålands 
lyceum, t.ex. 150 nya studerande, med den avgående årskullens storlek i 
grundskolan, som de senaste åren legat litet över 340. På så sätt kommer 
man fram till en gymnasiebenägenhet på 44 %, vilket är en betydligt lägre 
andel än i det övriga riket. 
 En orsak, förutom traditionerna, till den starka yrkesutbildningen 
på Åland är det förhållandevis rika utbudet, den starka koncentrationen av 
utbildningen till Mariehamn och behoven på den lokala arbetsmarknaden. 
Kommunikationerna blir därmed inte, på samma sätt som i det övriga riket, 

Tabell 7. Elevantalets utveckling i andra stadiets läroanstalter på Åland hösten 2000–2006 (exkl. folkhögskolan). 
 
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 
  Antal Varav Antal Varav Antal Varav Antal Varav Antal Varav Antal Varav Antal Varav 
  stud. män stud. män stud. män stud. män stud. män stud. män stud. män
Ålands Lyceum 389 152 394 151 403 164 422 174 431 185 450 199 464 212 

Ålands handelsläroverk 137 47 150 65 152 62 85 44 82 46 96 49 91 39
Ålands yrkesskola 267 189 246 169 265 172 268 175 263 164 279 177 286 178
Ålands sjömansskola 119 101 108 88 116 93 116 94 143 117 136 112 132 108
Ålands sjöfartsläroverk 89 82 78 73 78 72        
Ålands tekniska läroverk 139 119 121 105 115 101        
Ålands hotell- och  
restaurangskola 127 48 104 44 131 48 71 20 62 22 103 34 99 24
Ålands vårdinstitut 123 6 106 6 138 12 86 13 81 8 95 10 114 16
Ålands naturbrukskola 44 13 40 9 31 13 32 12 48 17 40 11 41 12
Ålands husmoderskola 20 - 17 1 16 -        
Ålands hantverksskola 13 2 14 2 12 2 11 3 13 1 11 2  
Yrkesutbildning totalt 1 078 607 984 562 1 054 575 669 361 692 375 760 395 763 377
Källa: Ålands statistik- och utredningsbyrå, Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2000–2006. 
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besvärligare för ungdomar från landsbygdskommunerna som vill skaffa 
sig en yrkesutbildning på det andra stadiet än för dem som vill studera 
i gymnasiet. För det andra är skärgården mycket glest befolkad; största 
delen av de studerande kommer från de tre stora fastlandskommunerna 
Mariehamn, Jomala och Godby, av vilka också Godby ligger på bara ca 
15 kilometers avstånd. En tredje orsak till yrkesutbildningens prioritet 
kan vara den, att de som studerar i gymnasiet för att få ett akademiskt 
yrke senare vanligen måste bege sig bort från Åland för högre studier, till 
Finland eller Sverige, medan man kan avlägga hela yrkesexamen på det 
andra stadiet och till stora delar även på yrkeshögskolenivå på Åland. 
 En märkbar broms för gymnasiestudier vid Ålands lyceum utgjorde 
tidigare läroämnet finska. Det hindret undanröjdes första gången i och 
med den så kallade gymnasielinjen, som har en egen examen. Den infördes 
redan på 1980-talet och den har hela tiden vuxit mer än studentlinjen; bara 
25 % studerar nu på studentlinjen. Andra gången minskades kravnivån i 
finska i och med införandet av B-lärokursen år 1987, och ännu en tredje 
gång i och med att finskan blev helt valfri i studentexamen, på försök i 
Ålands lyceum redan från och med år 1999. Sänkningen av kravnivån i 
ämnet finska kan alltså ha bidragit till det växande elevantalet i Ålands 
lyceum. 
 I förlängningen har gymnasielinjen och gymnasieexamen vid 
Ålands lyceum inneburit att en allt större andel av de utexaminerade 
från lyceet, över hälften, börjat söka sig till högskolestudier till Sverige. 
En åländsk gymnasieexamen – alltså utan studentexamen – ger rätt att 
söka in till svenska högskoleutbildningar i Finland, men ger inte generell 
behörighet.  

1.4   Elevernas medeltal i den gemensamma  
   elevantagningen

Allmänt om medeltal och kunskapsnivåer

I analysen över elevströmmarna i kapitel 1.3 ovan har ställvis redan 
berörts elevernas medeltal på avgångsbetyget från den grundläggande 
undervisningen och dess betydelse i den gemensamma elevantagningen. I 
princip är medeltalet viktigt, eftersom de sökande vid antagningen enligt 
statsrådets beslut skall rangordnas och vid behov gallras enligt medeltalet 
i läsämnena (i lagen uppräknade) till vilka de valfria språken (A2 och B2-
språken) och numera även hälsokunskapen hör. Endast gymnasier med 
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en särskild uppgift, d.v.s. specialgymnasierna, har rätt att poängsätta och 
rangordna de sökande på annat sätt. Också i dem bör dock minst hälften 
av poängen komma från betygsvitsorden i läsämnena. 
 I praktiken har emellertid medeltalen för de svenska gymnasiernas 
del endast begränsad inverkan i den gemensamma elevantagningen, därför 
att största delen av gymnasierna kan ta emot så gott som alla sökande 
oberoende av deras medeltal på avgångsbetyget från grundskolan. 
Undantag från detta utgör som redan framkommit endast gymnasierna i 
Helsingfors, främst på grund av de många sökandena utifrån, Mattlidens 
gymnasium, Vasa övningsskola och specialgymnasierna.
 Av dessa skäl ägnas inte här medeltalsanalysen särskilt stort utrymme 
– den skulle kunna vara mera intressant i en långtidsundersökning av 
elevernas skolframgång eller av gymnasiernas kvalitet – men då måste 
samtidigt också andra variabler som påverkar denna beaktas. Två 
antagningsomgångar, 2003 och 2004, har dock studerats, för att vi skall 
få en uppfattning om de antydda könsskillnaderna och variansen mellan 
sökande till olika skolor och i olika regioner. Som en biprodukt fås en 
uppfattning om hur högt medelvärdena i allmänhet ligger och hur mycket 
de sprider sig på avgångsbetygen från grundskolan på olika orter. Exemplen 
nedan ges från det senare, året 2004, från vilket de antagna fortfarande 
finns kvar i gymnasierna och skillnaderna vid behov därför kan följas upp 
på skolnivå. Skolorna har tillgång till elevernas medeltal från grundskolan 
och kan vid behov jämföra dem longitudinellt med deras skolframgång.
 Orsakerna till variansen i elevernas individuella nivå har inte 
undersökts och de nya vitsordskriterierna i läroplanens grunder 2004 
som är avsedda att förenhetliga slutbedömningen i den grundläggande 
utbildningen under de undersökta åren hade ännu inte trätt i kraft. De 
nya läroplansgrunderna skall tillämpas i slutbedömningen senast våren 
2007. Om variationen mellan grundskolorna efter det fortsätter att vara 
stor utan att man kan påvisa motsvarande variation i elevernas faktiska 
kunskaper mätta med andra instrument än lärarens, måste skillnaderna 
påkalla allvarlig uppmärksamhet och åtgärder. 

Exempel på lokal variation

Skillnaden i medeltalsfördelningen varierar avsevärt mellan de sökande till 
olika gymnasier. Det aritmetiska medeltalet för flickor respektive pojkar 
för det undersökta året 2004 blev 8,37 mot 7,99, d.v.s. flickorna hade i den 
gemensamma elevansökan 0,4 vitsordsenheter bättre medeltal på skalan 
5–10. Det handlar därför om en mycket stor skillnad, inte bara för att den 
baserar sig på medeltal (eg. medeltal av medeltal av medeltal), utan därför 
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att skillnaden mer eller mindre gäller 31 av de 38 gymnasierna. Bara i ett 
gymnasium i denna ansökningsrunda, nämligen i Vörå samgymnasium, 
var pojkarna bättre, vilket måste betraktas som ett specialfall, därför att 
det är ett idrottsgymnasium, dit pojkar från hela Svenskfinland tävlar om 
att bli antagna. I fem fall, nämligen i Hangö, Kimito, Närpes och Petalax, 
låg pojkarna och flickorna aritmetiskt räknat på samma nivå, vilket troligen 
har att göra med att de sökande pojkarna till dessa gymnasier är få och 
goda. Det fanns dock så som i de flesta andra gymnasierna också i dem ett 
betydande antal pojkar i den lägsta kvartilen och fler flickor i de högre. 
 De allra högsta medeltalen hade år 2004 inte, som man kanske 
skulle tro, de som ansökte till gymnasierna i Helsingfors (t.ex. till Lärkan 
8,40) utan de som sökte till två österbottniska gymnasier, nämligen till 
Pedersöre (8,51) och till Vasa övningsskola (8,40). Detta beror delvis på 
att också pojkarna som sökte till dessa hade relativt goda medeltal, men 
kanske framför allt på att gymnasieövergången i de två sistnämnda fallen 
var betydligt lägre, eller omvänt: till Brändö, Norsen, Tölö och Lärkan 
söker det också relativt många svaga pojkar (utan att komma in).
 Flickorna uppvisade genomgående, i alla gymnasier mycket höga 
medeltal, i minst ett tiotal gymnasier omkring eller över 8,50, och deras 
fördelning var ofta sned uppåt, medan pojkarnas spred sig nedåt.   
 Denna medeltalsexercis är närmast att betrakta som en signal på de 
könsskillnader som uppstår i den grundläggande utbildningen, inte som en 
hållbar prognos för intagningen. Den kan troligen inte heller, åtminstone 
inte i så stor utsträckning som differenserna antyder, betraktas som en 
säker prognos för studieframgången i gymnasiet. Tack vare den relativt 
stora intagningen till de finlandssvenska gymnasierna behöver pojkarna 
inte gallras ut i så stor utsträckning som medeltalsdifferenserna förebådar. 
Däremot kan man säga att pojkarnas låga medeltalsnivå sannolikt förorsakar 
stor heterogenitet i kunskapsnivån i början av gymnasiestudierna, 
om den nivå som medeltalen återspeglar är faktisk. De genomgående 
könsskillnaderna i vitsord föranleder framför allt frågan, om det inte redan 
i grundskolorna vore nödvändigt att försöka utjämna dem. 

1.5   Sammanfattning och åtgärdsförslag 

Översikten av de finlandssvenska gymnasiernas elevantal och dess 
utveckling i kapitel 1.1–1.2 visade, att elevantalet i dem under det senaste 
decenniet har varit stabilare än tidigare. Elevantalet nådde en topp omkring 
år 2002, därefter har det i vissa regioner minskat, i andra fortsatt att öka. 
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Utvecklingen följer långt den allmänna samhällstrenden: elevantalet ökar 
på grund av inflyttningen särskilt i Helsingforsregionen men minskar i 
glesbygderna. Prognosen fram till 2019 visar att elevunderlaget minskar 
i alla landskap och särskilt utmanande blir framtiden ur denna synvinkel 
för de små gymnasierna i vad man kunde kalla för Svenskfinlands 
randområden (Lovisa, Hangö, Kimito, Kristinestad och Kronoby), som 
av demografiska skäl kommer att minska så pass mycket att de får svårt 
att utan extra åtgärder, mera samarbete eller kanske samgång med andra 
gymnasier, upprätthålla ett tillräckligt kursutbud, speciellt med tanke på 
att de redan är rätt små. Också många andra gymnasier hotar att minska 
så att de inte kan bjuda upp ett fullständigt kursomlopp för årskurslösa 
studier, vilket kan försvåra samarbetet på det andra stadiet.
 Avgörande för utvecklingen på många orter blir i vilken utsträck-
ning de tvåspråkiga familjerna fortsätter att sätta sina barn i svensk skola. 
Av detta skäl är en tillförlitlig prognos för tiden efter 2013 svår att göra 
på alla skolstadier. Det är också svårt att förutsäga flyttningsrörelsen på 
längre sikt samt den framtida dimensioneringen av yrkesutbildningen 
och de ungas intresse för densamma.
 Den regionala analysen i kapitel 1.3 visade bl.a. att ungdomarna i de 
svenska och tvåspråkiga kommunerna gärna söker sig till hemkommun-
ens gymnasium om ett sådant finns, särskilt om det saknas mångsidig 
yrkesutbildning på svenska på nära håll. Gymnasiebenägenheten 
blir därför hög på orter som Grankulla, Virkby, Åbo, Karleby och de 
svenska språköarna (Tammerfors m.fl.). I huvudstadsregionen är den 
av tradition hög och har inte nämnvärt minskat trots konsolideringen 
av yrkesutbildningen. I huvudstadsregionen har det på grund av 
helsingforsgymnasiernas dragningskraft uppstått en viss cirkelrörelse så, 
att dessa tar emot goda elever från kranskommunerna, medan ett mindre 
antal ungdomar från Helsingfors som inte kommit in till gymnasiestudier 
i Helsingfors söker sig utåt. Gymnasierna i Helsingfors är vid sidan av 
specialgymnasierna därför också de enda på svenskt håll som i viss 
utsträckning kan gallra bland förstahandssökande. Samma trend gäller 
numera yrkesutbildningen i Helsingfors, som också numera i hög grad 
gallrar bland de sökande.       
 Analysen av elevströmmarna i de andra regionerna utvisar, bl.a. 
att pojkar på landsbygden i betydligt större utsträckning än flickorna 
söker sig till grundläggande yrkesutbildning, särskilt till de tekniska 
branscherna. Flickornas andel i gymnasierna i vissa regioner, t.ex. i Östra 
Nyland, i Åboland och i södra svenska Österbotten, har de senaste åren 
ökat till två tredjedelar, till och med mer. I kapitel 1.4 undersöktes om 
denna företeelse har något samband med flickornas högre medeltal – i 
genomsnitt nästan ett halvt vitsord – i den gemensamma elevansökan. Så 
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var dock bara i någon mån fallet i Helsingfors och i specialgymnasierna, 
med undantag för Vörå gymnasium som har en idrottslinje. Vanligare 
torde det vara att pojkarna självmant, av tradition, av intresse eller av 
svag framgång i läsämnen, hellre söker sig direkt till yrkesutbildning. 
Till vilken läroanstalt på det andra stadiet ungdomarna vänder sig tycks 
förutom av utbudet vara mycket beroende av närhet, traditioner och 
kommunikationer. 
 Ur finlandssvensk synvinkel är det viktigt att de svenska 
gymnasierna på språköarna (Tammerfors, Björneborg, Kotka och 
Uleåborg), som utgör delar av privata enhetsskolor, har kunnat bevara sin 
ställning, bl.a. på grund av intresset för dem också bland finska familjer. 
En annan intressant företeelse är att Ålands lyceum de senaste åren vuxit 
till Svenskfinlands näst största gymnasium, trots att yrkesutbildningen 
på Åland av hävd är stark och väl koncentrerad. Företeelsen beror delvis 
på att hela årskullen under ett antal år på Åland har vuxit, dels på att 
gymnasiebenägenheten tidigare där varit exceptionellt låg. I viss mån kan 
också de minskade kraven på studier i finska ha inverkat.  
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Åtgärdsförslag:

1. Studiehandledningen i den grundläggande utbildningen förbättras, 
så att eleverna blir bättre medvetna om vilka alla studiemöjligheter som 
står till buds, vad studierna innebär och vart de leder. Informationen om 
studieområden som inte utgör traditionella val i regionen bör förbättras 
(se kap. 2). Kännedomen om olika samhälls- och yrkesområden vilar 
dock inte bara på studiehandledningen, utan även på undervisningen i 
de olika läroämnena.
 
2. Orsakerna till pojkarnas genomgående lägre medeltal i 
läsämnena från den grundläggande utbildningen undersöks på djupet, 
i attityder, i innehållet i läroämnena, i undervisningsstilarna och i 
bedömningspraxis. 

3. Upprätthållarna till de gymnasier, som efter år 2013 står inför ett 
tydligt minskande elevunderlag, analyserar grundligt sin situation och 
sina möjligheter i samråd med andra upprätthållare på det regionala 
planet utifrån riktlinjerna i kapitel 6 och i avslutningen. Kursutbudet kan 
ökas och berikas både genom reellt och virtuellt samarbete.  

4. I Helsingforsregionen analyseras orsakerna till den så kallade 
cirkelrörelsen grundligare. Samarbetet mellan gymnasierna och med 
yrkesutbildningen utbyggs så att studieutbudet mer kompletterar än 
konkurrerar om elevernas intressen.

5. Språksituationen i de finlandssvenska skolorna följs upp på alla 
stadier och betydelsen av att de tvåspråkiga familjerna även i fortsättningen 
välkomnas i svensk skola betonas.     

6. Erfarenheterna av förvaltningsreformen bl.a. på det andra stadiet 
på Åland och i det finska experimentet i Kajanaland iakttas, så att man 
kommer underfund med vilka funktioner som kan rationaliseras och hur 
studieutbudet över läroanstaltsgränserna kan förbättras. 

7. Gymnasiernas profilering, särskilda uppgifter och rekrytering bör 
granskas med avseende på rekryteringen av ungdomar med intresse och 
fallenhet för studier inom specifika ämnesområden. Detta gäller både 
konst och musik, men särskilt matematik och naturvetenskaper.
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Catharina Lojander-Visapää

2.    Från gymnasium till högskola 

2.1   Bakgrund

Till de svenskspråkiga gymnasierna i Finland antas årligen ungefär 2000 
nya elever. De flesta går igenom gymnasiet och utexamineras efter tre år. 
I det årskurslösa gymnasiet avlägger en liten andel av eleverna gymnasiets 
lärokurs på tre och halvt eller fyra år, på svenskt håll dock bara tre till fyra 
procent. Gymnasierna ger en allmänbildande utbildning. Avsikten är att 
eleverna efter studentexamen fortsätter sin utbildning på det tredje stadiet, 
dvs. vid universitet eller yrkeshögskolor. 
 Syftet med detta kapitel är att försöka besvara frågor som hänför sig 
till ansökningsbeteendet till högre utbildning hos studenter från svenska 
gymnasier i Finland. Söker de till svenska utbildningar eller till finska? Söker 
de samma år de blivit studenter eller söker de senare? Finns det skillnader 
i studenternas ansökningsbeteende beroende på gymnasiet eller regionen? 
Vilken betydelse har den språkliga dimensionen? Avsikten är att försöka 
finna svar på dessa huvudfrågor. 
 I Finland finns ett stort utbud av utbildning på olika nivåer. Finland 
har tjugo universitet, varav tio är multidisciplinära universitet, tre tekniska 
högskolor, tre handelshögskolor, fyra konsthögskolor och försvarshög-
skolan som är underställd försvarsministeriet. Därtill finns det sammanlagt 
trettio yrkeshögskolor. Polishögskolan som inberäknats lyder under inrikes-
ministeriet. 
 Sammanlagt femtio enheter på högskolenivå tävlar om de nya studen-
terna. Av universiteten är två, Åbo Akademi och Svenska handelshögskolan, 
svenskspråkiga och två, Helsingfors universitet och Tekniska högskolan, 
tvåspråkiga. Alla fyra konsthögskolor, Konstindustriella högskolan, Teater-
högskolan, Sibelius-Akademin och Bildkonstakademin, är tvåspråkiga. Fyra 
yrkeshögskolor, Arcada - Nylands yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Sydväst1, 
Svenska yrkeshögskolan och Högskolan på Åland, är svenskspråkiga. Tre 
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yrkeshögskolor är tvåspråkiga, dvs. de har svenskspråkiga utbildnings-
program. Dessa är Helia - Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi, 
Vasa yrkeshögskola och Mellersta Österbottens yrkeshögskola. De övriga 
universiteten och yrkeshögskolorna är enspråkigt finska. 2

2.2    Universitet eller yrkeshögskola?

2.2.1   Det svenska språket

Både Åbo Akademi och Helsingfors universitet har ett lagstadgat ansvar att 
utbilda personer med kunskaper i svenska och dessutom uppfylla de övriga 
krav på forskning och internationalitet som förutsätts för universiteten. 
Nivån på språkkunskaperna är dock olika för olika yrkesgrupper. I en del 
fall räcker det med goda kunskaper och i andra fall bör kunskaperna i språ-
ket vara på modersmålsnivå. Även detta bör beaktas av universiteten vid 
antagningen av studerande till olika utbildningar. 
 Syftet är att utreda vilken nationell rekryteringsbas det svenska hög-
skoleväsendet har och hur framtiden kommer att se ut. Forskningen påvisar 
en stark stigbundenhet hos individer då det gäller valet av språk3. Svensk 
dagvård leder till svensk skola, vilket i sin tur ofta leder till valet av högre 
utbildning på svenska. För tillfället sker en liten nedgång i årskullarna, men 
trenden kommer att vända de närmaste åren, då de personer som är födda 
under 1990-talet söker sig till högre utbildning. Dessa personer är redan 
inne i utbildningssystemet, i den grundläggande utbildningen. Den största 
årsklassen är den som nu, läsåret 2006−2007, går i årskurs 8. Efter detta 
blir årsklasserna mindre både i de finska och i de svenska skolorna, men 
det måste noteras att nedgången av det totala antalet elever i den svenska 
skolan är betydligt mindre och sker långsammare än på den finska sidan. 
De följande 10 åren kommer det potentiella rekryteringsunderlaget till den 
svenskspråkiga högre utbildningen att vara oförändrat.4 
 Ur svensk högskolesynvinkel förestår en positiv utveckling av de 
svenska årskullarna. De svenska grundskolorna uppvisar sedan ett par 
decennier en överinskrivning av finskregistrerade barn som börjar i svensk 
skola. Antalet uppgår till cirka 10 procent av de svenskspråkiga barnen 
enligt befolkningsregistret. Sedan några år tillbaka har årskullarna i åk 7−9 i 
den grundläggande utbildningen varit ca 4 100, medan de före det utgjorde 
drygt 3 500 elever. Nivån med årskullar över 4 000 i åk 7−9 kommer att 
fortsätta ännu några år framåt. Även de svenska studentkullarna förväntas 
uppvisa en motsvarande ökning.5 
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 Studenterna från de svenska gymnasierna och från de svenska 
yrkesinstituten kan ses som den primära nationella rekryteringsbasen för 
de svenska högskolorna, men de svenska högskolorna rekryterar även 
finskspråkiga studenter. De finska studenterna, i detta fall definierade som 
studenter från finska gymnasier eller yrkesläroanstalter, utgör sammantaget 
ca 12 procent av studenterna vid de svenska högskolorna. Deras andel 
varierar inom olika ämnesområden. För finska studenter anordnas ett 
nivåprov i svenska för att verifiera deras förmåga och kunskap i språket. 
Dessa prov ordnas av varje högskola. 

2.2.2  Behörighet att ansöka om inträde till högskola 

Det finländska högskolesystemet är uppbyggt enligt en dual modell som 
omfattar universitet och yrkeshögskolor. I denna text används begreppet 
högskola då både yrkeshögskolorna och universiteten avses. 
 De finländska universitetsexamina genomgick en reform hösten 2005. 
Examensreformen är en del av den europeiska Bolognaprocessen som syftar 
till att skapa ett gemensamt europeiskt område för högskoleutbildning före 
år 2010. Universitetsexamina avläggs i två faser: studerandena avlägger till 
att börja med en lägre högskoleexamen och fortsätter därefter med den 
högre högskoleexamen. Samtidigt övergår universiteten till den europeiska 
dimensioneringen av studieprestationerna. 
 Utgångspunkten för universitetsväsendet är sambandet mellan forsk-
ning och undervisning: universitetens grundläggande funktion är att ut-
öva vetenskaplig forskning och ge till den relaterad högre utbildning. Vid 
universiteten kan avläggas lägre (kandidatexamen) och högre (magister-
examen) högskoleexamen samt vetenskapliga påbyggnadsstudier, omfat-
tande licentiat- och doktorsexamina. 
 En lägre högskoleexamen avläggs vid universiteten på tre år, och där-
efter en högre högskoleexamen, som i allmänhet tar två år. Universiteten 
ger automatiskt studierätt till både lägre och högre högskoleexamen. 
 Yrkeshögskolorna är i huvudsak mångsektoriella och regionala hög-
skolor och i deras verksamhet betonas kontakten till arbetslivet. Yrkeshög-
skoleexamina är 3,5- eller 4-åriga högskolexamina i vilka betoningen ligger 
på yrkeskunnandet. Det är möjligt att påbygga en yrkeshögskoleexamen 
med en högre yrkeshögskoleexamen efter tre års arbetserfarenhet i bran-
schen. Avläggandet av en högre yrkeshögskoleexamen är beräknad att ta 
ungefär ett och ett halvt år. 
 Studentexamen ger allmän behörighet att ansöka om inträde till hög-
skola. Betyget ger också grundpoäng, vilken beräknas olika för olika uni-
versitet, fakulteter eller ämnen. Urvalet sker på basis av urvalsprovet. De 
senaste åren har bonuspoäng införts för första årets sökande. Fakulteterna 
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kan ha separata ansökningar för dem som har avlagt högskoleexamen. 
 Enligt universitetsförordningen är alla personer som avlagt IB-, EB- 
och Reifeprüfung-, yrkeshögkoleexamen, examen inom yrkesutbildning 
på högre nivå, examen inom yrkesutbildning på institutnivå eller en minst 
treårig yrkesinriktad examen berättigade att söka inträde vid universitetet. 
 Behöriga att söka inträde till Åbo Akademi, Svenska handelshög-
skolan och Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors 
universitet samt Tekniska högskolan är även de som avlagt en åländsk 
gymnasieexamen. En åländsk gymnasieexamen ger också behörighet att 
söka till studier i medicin och juridik vid Helsingfors universitet. 
 Till yrkeshögskolorna sker ansökan via en gemensam ansökan till 
yrkeshögskoleutbildning, som administreras av Utbildningsstyrelsen. Den 
gemensamma ansökan genomförs två gånger per år, på våren söker man 
till utbildning som börjar på hösten och på hösten söker man till utbild-
ning som inleds i januari därpå följande år. Med en blankett kan man söka 
till yrkeshögskoleutbildning i hela landet och framföra fyra ansöknings-
önskemål om högskola och inriktning. Ansökningsönskemålen är bindande 
och kan inte ändras efter att ansökningstiden har gått ut.
 Utbildning på främmande språk, vuxenutbildning, Polishögskolan 
och Högskolan på Åland ingår inte i den gemensamma ansökan. Ansökan 
till dessa görs direkt till respektive yrkeshögskola. Utöver de redan nämn-
da behörigheterna ger följande studier behörighet att ansöka till yrkes-
högskola, 
• en yrkesinriktad grundexamen (examen som är kortare än tre år ger  
 behörighet enbart för motsvarande bransch), 
• en examen som avlagts som fristående examen eller yrkesexamen, 
• eller motsvarande studier utomlands.

Både till universitets- och yrkeshögskolestudier kan även godkännas en sök-
ande som högskolan anser har tillräckliga kunskaper och färdigheter för 
universitets- respektive yrkeshögskolestudier.

2.2.3  Ansökningsförfarandet till universiteten

Vid Helsingfors universitet ansvarar fakulteten för valet av studenter. Ansök-
ningarna görs till ett huvudämne eller utbildningsprogram inom fakulteten. 
Helsingfors universitet har 11 fakulteter: Teologiska fakulteten, Juridiska 
fakulteten, Medicinska fakulteten, Humanistiska fakulteten, Matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten, Farmaceutiska fakulteten, Biovetenskapliga 
fakulteten, Beteendevetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga fakulteten, 
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten och Veterinärmedicinska fakul-
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teten. Dessutom ingår Svenska social- och kommunalhögskolan som en 
autonom svenskspråkig enhet i Statsvetenskapliga fakulteten. 
  Ansökningarna till Åbo Akademi riktas till akademin. Antagningen 
till Humanistiska, Matematisk-naturvetenskapliga och Samhälls- och vård-
vetenskapliga fakulteten sker till ett huvudämne. Till Ekonomisk-statsveten-
skapliga, Teologiska, Pedagogiska och Tekniska fakulteten sker antagning-
en till en utbildning. Pedagogiska och Samhälls- och vårdvetenskapliga 
fakulteten är i Vasa. 
 Till Tekniska högskolan sker ansökan i allmänhet genom diplom-
ingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning till en avdel-
ning. En del av antagningen till Tekniska högskolan sker via specialantag-
ning. 
 Till Svenska handelshögskolan är det möjligt att genom inträdes-
provet samtidigt söka till utbildningen i Helsingfors och i Vasa. Svenska 
handelshögskolan har tio olika huvudämnen. Antagningen sker till hög-
skolan. Studenterna väljer huvudämne efter ett år av grundstudier. 

    Språkprov i svenska för personer med skolbildning på
   annat språk

Enheterna som förmedlar undervisning på svenska kräver i allmänhet att 
studenterna uppvisar tillräckliga kunskaper i språket innan de kan antas 
som studerande. Språkprov ordnas av varje enhet och de är inte enhetliga. 
Detta beror till största delen på att kraven på kunskaper i svenska varierar 
inom olika områden. 
 Studenter från finska skolor kan söka in till de svenska utbildningarna. 
I dessa fall ska studenten kunna uppvisa sådana kunskaper i svenska att de 
betraktas som tillräckliga för studier på detta språk.
  Helsingfors universitet är tvåspråkigt. Inom medicin, odontologi, 
juridik, socialt arbete, journalistik, lant- och skogsbruksvetenskaper, vete-
rinärmedicin och provisorsutbildning är Helsingfors universitet det enda 
universitet i Finland som meddelar undervisning på svenska. Den som 
anmält sig till urvalsprovet som en person med kunskaper i svenska språket 
bör besvara frågorna i urvalsprovet på svenska. Sådana sökande som söker 
till svenskspråkig utbildning vid universitetet och som inte har avgångsbetyg 
från en svenskspråkig skola eller ett intyg av statens examensnämnd över 
fullständiga kunskaper i svenska bör i regel delta i ett språkprov som anord-
nas av fakulteten.
 Åbo Akademi anordnar ett språkprov för personer med finsk skol-
bildning. Kraven på kunskaperna i svenska varierar inom de olika fakul-
teterna. Av de maximala 200 poäng som provet ger, krävs minst 135 poäng 
för sökande till Humanistiska fakulteten, Ekonomisk-statsvetenskapliga 
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fakulteten, Teologiska fakulteten, Pedagogiska fakulteten, Samhälls- och 
vårdvetenskapliga fakulteten samt utbildningen i informationssystem vid 
tekniska fakulteten. För antagning till lärarutbildningen krävs dessutom ett 
godkänt språkprov i samband med urvalsproven. Sökande till nämnda fa-
kulteter, med undantag av sökande till den pedagogiska fakulteten, behöver 
inte delta i språkprovet, om de erhållit minst vitsordet eximia cum laude 
approbatur i lång svenska (A-svenska) i studentexamen. För sökande till 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och till de övriga utbildningarna 
vid den tekniska fakulteten krävs minst 100 poäng. Sökande till dessa 
utbildningar behöver inte delta i språkprovet om de erhållit minst magna 
cum laude approbatur i lång svenska (A-svenska), eller eximia cum laude 
approbatur i medellång svenska i studentexamen. 
 Vid Svenska handelshögskolan skall studerande som fått sin skol-
utbildning på finska eller på ett främmande språk kunna följa under-
visningen och delta i övningar och seminarier samt tentamina på svenska 
redan när de börjar studera. Alla sökande till högskolans integrerade utbild-
ning skall uppvisa kunskaper i svenska antingen genom att ha svenska 
som skolutbildningsspråk eller genom att bli godkända i Svenska handels-
högskolans språkprov. 
 Det finns fyra konsthögskolor i Finland som meddelar undervisning 
på universitetsnivå. De är alla fyra tvåspråkiga och belägna i Helsingfors. 
De fyra konsthögskolorna är: Sibelius-Akademin, Konstindustriella hög-
skolan, Bildkonstakademin och Teaterhögskolan. Med undantag för Teater-
högskolan är undervisningen på svenska vid dem ganska liten, men i princip 
skall man kunna studera, tentera och avlägga hela sin examen på svenska 
vid dem. Teaterhögskolan har en egen svenskspråkig utbildningslinje i 
skådespelarkonst. Intaget till den svenskspråkiga linjen sker vart tredje år. 
Behörighetskraven till konsthögskolorna är desamma som till universiteten. 
Men i en del fall kan de konstnärliga talangerna ge dispens då behörigheten 
inte uppfylls. I sista hand är det universitetet som bestämmer kriterierna 
för behörigheten och antagningen. 
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2.3   Den empiriska undersökningen

2.3.1  Det empiriska materialet i undersökningen 

Materialet i undersökningen utgörs av samtliga ansökningar gjorda av stu-
denter från svenska gymnasier åren 2003−2005. Materialet är på individnivå 
och ett totalmaterial. I materialet ingår maximalt fyra ansökningar per 
individ.
 I materialet finns också uppgifter om var studenterna har erhållit 
studieplats. Det omfattar sammanlagt 15 153 studenter från svenska gym-
nasier som ansökt om studieplats vid ett universitet eller en yrkeshögskola. 
Största delen (40 %) av dem har avlagt studentexamen samma år, 36 pro-
cent av de sökande har avlagt studentexamen ett eller två år tidigare, medan 
det för 4,2 procent av de sökande förflutit mer än sju år sedan de avlagt 
studentexamen. Under nämnda år har de 15 153 studenterna inlämnat  
35 877 ansökningar till universitet och yrkeshögskolor. I medeltal har varje 
individ inlämnat 2,4 ansökningar. 
 Materialet kan indelas i ansökningar till universitet och till yrkeshög-
skolor. Ansökningarna till universiteten är i majoritet. Det är 8 537 personer 
(56%) som riktar sina ansökningar till universitet och 6 616 (44 %) till yrkes-
högskolor. 
 En student kan göra flera ansökningar till olika universitet eller 
inom ett universitet eller till och med inom en fakultet. Ansökningarna 
rangordnas inte, förutom inom de ämnesområden eller de universitet vid 
vilka det ordnas en gemensam antagning. Exempel på sådana områden är 
medicin och teknik. 
 Till yrkeshögskolorna ansöker studenterna genom gemensam ansök-
an. De kan samtidigt söka till fyra olika utbildningar, som rangordnas enligt 
studentens prioriteringar. 

2.3.2  Högskolornas rekryteringspopulation

Rekryteringspopulationen till högskolorna utgörs främst av utexaminerade 
studenter från gymnasierna. 
 I detta avsnitt är avsikten att granska ansökningarna som studenterna 
från de svenska gymnasierna i Finland gör till högskolorna. Avsikten är att 
granska studenternas ansökningar regionvis, samt även att ta hänsyn till 
den språkliga aspekten i ansökningarna. 
 De 38 svenska gymnasierna i Finland är främst belägna inom det 
område som omfattar de svenska och de tvåspråkiga kommunerna. Bland 
dessa finns två aftongymnasier, ett i Helsingfors och ett i Vasa. Fyra gymna-
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sier verkar på språköar, ett i Björneborg, ett i Tammerfors, ett i Kotka och 
ett i Uleåborg. 
 Tidigare forskning visar att högskolorna mestadels har en mycket 
lokal rekrytering. Det är ändamålsenligt att istället för att redogöra för stu-
denternas flyttningsmönster från enskilda gymnasier till högskolor i andra 
regioner, göra det enligt de regioner i vilka gymnasierna är belägna. 
 Nyland utgör den största regionen med ca hälften av alla svensksprå-
kiga studenter, om man gör indelningen helt enligt landskapsgränserna. 
I Nyland ligger också Helsingforsregionen, med en utpräglat tvåspråkig 
karaktär till skillnad från det ganska svenskspråkiga Västra Nyland. Det 
är således bättre att urskilja huvudstadsregionen omfattande Helsingfors, 
Esbo, Vanda och Grankulla till en egen region6. 
 De fyra gymnasier som verkar på de svenska språköarna behandlas 
i texten som en region för sig. Jag kallar den det övriga Finland. Trots att 
dessa fyra gymnasier ligger geografiskt långt från varandra delar de vissa 
gemensamma faktorer. De ligger i områden i vilka det svenska språket är i 
en mycket liten minoritet. De ligger långt från de svenska högskolorna, men 
har finsk utbildning på nära håll. Eleverna från dessa skolor har inte haft 
samma möjligheter till ett liv på svenska utanför skolan, som eleverna från 
gymnasier i de svenska eller de tvåspråkiga kommunerna. Allt detta kan 
medföra att dessa elever endera kommer att välja finsk högskoleutbildning 
eller så har de en så stark känsla för det svenska att de söker sig till utbildning 
på svenska. 

De svenska gymnasiernas regionala placering framkommer av följande 
förteckning: 
Huvudstadsregionen Brändö gymnasium

Gymnasiet Grankulla samskola
Gymnasiet Lärkan
Gymnasiet Svenska normallyceum 
Helsinge gymnasium
Aftis – Helsingfors aftongymnasium
Mattlidens gymnasium
Rudolf  Steinerskolan
Tölö gymnasium

Västra Nyland Ekenäs gymnasium
Hangö gymnasium
Karis-Billnäs gymnasium
Kyrkslätt gymnasium
Virkby gymnasium
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Östra Nyland Borgå Gymnasium
Lovisa Gymnasium
Sibbo gymnasium

Åboland Katedralskolan i Åbo
Kimitoöns gymnasium
Pargas svenska gymnasium

Österbotten Gymnasiet i Petalax 
Jakobstads gymnasium
Karleby svenska gymnasium
Korsholms gymnasium
Kristinestads gymnasium
Kronoby gymnasium
Närpes gymnasium
Pedersöre gymnasium
Topeliusgymnasiet i Nykarleby
Vasa gymnasium
Vasa svenska aftonläroverk
Vasa övningsskola
Vörå samgymnasium

Åland Ålands Lyceum

Övriga Finland Björneborgs svenska samskola 
Kotka Svenska Samskola
Svenska privatskolan i Uleåborg
Svenska Samskolan i Tammerfors 

För att åskådliggöra de olika regionernas storlek presenteras studenternas 
andelar av ansökan till högskolorna regionvis i form av ett cirkeldiagram 
i figur 1. (jfr kartan i inledningen till rapporten). Det kommer fram att 

Figur 1. De sökandes fördelning enligt gymnasiernas region N=15 153.
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huvudstadsregionen har det största antalet studenter från svenska gymnasier 
som inlämnar ansökningar, några procent mer än Österbotten. 
 Studenterna från de svenska gymnasierna i Finland lämnar in ansök-
ningar till så gott som alla högskolor i Finland. Främst görs ansökningarna 
till de svenska och tvåspråkiga utbildningsenheterna, men i vissa regioner 
är det även populärt att söka till finska högskolor. 
 En student kan således lämna in flera ansökningar. Av de 15 153 
studenterna är det 715 som enbart ansöker om studieplats vid en enda insti-
tution. De övriga lämnar in i medeltal 2,4 ansökningar. Det finns tydliga 
tecken på studenternas målmedvetenhet som kommer fram av hur de 
riktar sina ansökningar då de väljer högskola. Av alla ansökningar riktar  
39 procent av studenterna sina ansökningar enbart till en högskola. 
 Ansökningarnas procentuella fördelning enligt högskolorna 
framkommer i figur 2. Det bör påpekas att alla ansökningar finns med i  
denna figur, vilket för yrkeshögskolornas del ger en felaktig bild. Ansök-
ningarna till de finska yrkeshögskolorna ser ut att vara många, men 
detta beror på att ansökningarna till yrkeshögskolorna rangordnas 
och studenterna anger ofta en finsk yrkeshögskola som tredje prioritet. 
Förstahandsansökningarna till yrkeshögskolorna presenteras i figur 3. 
 I figur 2 kommer alla ansökningar till högskolor under åren 2003− 
2005 fram. Skillnaderna under åren är små. Det kan nämnas att det finns en 
minskning i ansökningar till universitetssektorn, speciellt till Åbo Akademi, 
medan en ökning kan ses i ansökningarna till yrkeshögskolesektorn. 
 Studenternas prioritering av de svenska utbildningarna inom yrkes-
högskolesektorn framkommer tydligt när man ser på hur de proriterat i sin 
ansökan. Som första prioritet anger studenterna ofta en svensk högskola 
i den egna närregionen, andra prioritet är ofta en svensk enhet som ger 
liknande utbildning och som tredje prioritet nämns en finsk yrkeshögskola. 
Detta mönster följs av ungefär 45 procent av studenterna. 

2.3.3  Ansökningar till finska utbildningsenheter

Sammanlagt 1 736 studenter från svenska gymnasier söker sig till en högre 
utbildning vid en finsk yrkeshögskola eller ett finskt universitet. De utgör 
11,5 procent av alla studenter från svenska gymnasier. Till de finska uni-
versiteten söker 627 personer och till de finska yrkeshögskolorna 1 107 
personer. 
 Studenterna som söker till finska universitet söker främst till Åbo 
universitet (30 %), Vasa universitet (23 %), Tammerfors universitet  
(11 %) och Jyväskylä universitet (10 %). Hälften av ansökningarna till Åbo 
universitet görs till Medicinska fakulteten, 20 procent till Humanistiska 
fakulteten, 20 procent till naturvetenskaper och 9 procent till Juridiska 
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Figur 2.  A
nsökningar till universitet och högskolor åren 2003−

2005 i procent (N
=

 35 877)  
 

 
 

(2003 (N
=

11 400), 2004 (N
=

12 177) och 2005 (N
=

12 300))
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fakulteten. Det speciella med ansökningarna till Åbo universitet är att t.ex. 
de personer som söker till medicinska fakulteten främst söker till natur-
vetenskaper vid Åbo universitet, inte i andra hand till medicin i Helsing-
fors, Tammerfors, Uleåborg eller Kuopio. Enbart ett fåtal studenter söker 
till medicin på någon annan ort. Detsamma gäller ansökningarna inom 
juridik. 
 Ansökningarna till Åbo universitet görs främst av studenter från 
Åboland (43 %), Österbotten (22 %) och huvudstadsregionen (14 %). 
Ansökningarna till medicinstudier görs av studenterna från Åboland och 
Österbotten, medan studenterna från huvudstadsregionen söker till huma-
nistiska eller naturvetenskapliga utbildningsområden vid Åbo universitet.
 Till Vasa universitet görs ansökningarna framför allt till den humanis-
tiska fakulteten (76 %) och den tekniska fakulteten (15 %). Vasa universitet 
är inte ett tvåspråkigt universitet men har inom humaniora utbildningar på 
svenska. Ansökningarna riktar sig till 90 procent just till dessa områden 
inom humaniora. Ansökningarna görs huvudsakligen av studenter från 
svenska gymnasier i Österbotten. 
 Ansökningarna till Tammerfors universitet görs till 30 procent till 
humanistiska fakulteten, 25 procent till samhällsvetenskaper och 17 procent 
till medicin. Ansökningarna görs främst av studenter från gymnasier i det 
övriga Finland. Till samhällsvetenskaper finns dock en del ansökningar 
från både huvudstadsregionen och Åboland. 
 Till Jyväskylä universitet görs ansökningarna till 71 procent till 
idrottsvetenskaper. Av dessa ansökningar görs 40 procent av studenter 

Figur 3.  Förstahandsansökningar till yrkeshögskolorna åren 2003 (N=2 051), 
   2004 (N=2 231) och 2005 (N=2 334).
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från Österbotten och 33 procent av studenter från huvudstadsregionen. Av 
ansökningarna går 10 procent till samhällsvetenskapliga studier i Jyväskylä. 
Till dessa finns ansökningar från alla regioner. 
 Uleåborgs universitet emottar också en del ansökningar av studenter 
från svenska gymnasier. Hälften av ansökningarna görs från gymnasier i 
Österbotten och 20 procent av ansökningarna från de åboländska gymna-
sierna. Ansökningarna görs framförallt till arkitektutbildning (80 %). 
 Till övriga finska universitet görs enstaka ansökningar. 
 Det bör också beaktas att studenter söker sig till utbildningar på 
finska på eller nära sin hemort, medan motsvarande svenskspråkiga utbild-
ning skulle kräva flyttning. Vid redogörelsen för ansökningarna till de finska 
yrkeshögskolorna har här enbart förstahandsansökan beaktats. 
 Bland ansökningarna till de finska yrkeshögskolorna kommer en del 
intressanta fakta fram. Här granskas nu enbart förstahandsansökningarna 
(N=1 107). En tredjedel av ansökningarna till finska yrkeshögskolor går 
till Helsingfors yrkeshögskola (N=347) (Helsingin AMK), 13 procent 
till EVTEK (N=146) (Espoon-Vantaan AMK), 10 procent till Laurea 
(N=111) och 7 procent till Lahden AMK (N=96). Till de övriga finska 
yrkeshögskolorna riktas ett mindre antal ansökningar. 
 Bland de finskspråkiga enheterna har Helsingfors yrkeshögskola så-
ledes det största antalet ansökningar av studenter från svenska gymnasier. 
De områden som är starkt representerade är utbildningsområdena inom 
rehabiliteringen. Till utbildningsområdena för fysioterapi, som är det popu-
läraste, och ergoterapi går sammanlagt ca 18 procent av alla ansökningar. 
Övriga stora områden är media, datateknik, logistik, barnmorskeutbildning 
och musikutbildning med inriktning på pop- och jazzmusik. Den största 
delen av ansökningarna görs av studenter från huvudstadsregionens  
(70 %) och Östra Nylands (12 %) gymnasier. 
 Till Esbo-Vanda yrkeshögskola EVTEK söker studenterna främst till 
olika konstutbildningar och formgivning (30 %) samt till utbildningar inom 
media och kommunikation (30 %) och teknik (20 %). Av ansökningarna 
kommer 80 procent av studenter från gymnasier i huvudstadsregionen och 
cirka tio procent från Östra Nyland. 
 Ansökningarna till Yrkeshögskolan Laurea görs främst till 
utbildningsområdet i företagsekonomi (32 %), rehabilitering (9 %), 
samhällsvetenskap (8%) och teknik (5 %). Till de övriga utbildningsområdena 
görs enbart några få ansökningar. Till Laurea söker framför allt studenter 
från huvudstadsregionen (80 %) och från Östra Nyland (15 %).  
 Yrkeshögskolan i Lahtis avviker något från dessa tre övriga. För 
det första är den inte belägen i huvudstadsregionen och för det andra har 
den vissa speciella utbildningslinjer inom konst och formgivning, varom 
den är ensam i södra Finland. Till utbildningsområdena inom konst- och 
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formgivning söker 50 procent av de svenska studenter som lämnar in en 
ansökan till högskolan och 30 procent söker till utbildningar inom me-
dia och kommunikation. Av de svenska studenterna är 50 procent från 
huvudstadsregionen, 14 procent från Östra Nyland, 13 procent från 
Åboland och 17 procent från Österbotten. 
 Sammanfattningsvis kan man säga att ansökningarna till de finska 
yrkeshögskolorna koncentrerar sig till utbildningsområden som helt saknas 
på svenska i den egna regionen. Som exempel kan nämnas att en stor del 
av ansökningarna till utbildningsområden inom tekniken riktar sig till 
pappersteknik, ett område som saknas på yrkeshögskolenivå på svenska. 
Utbildningsområden inom rehabiliteringen har alltid varit populära. Det 
har också varit hård konkurrens om studieplatserna. Barnmorskeutbildning 
ordnas inte varje år på svenska i huvudstadsregionen, och detta kan vara 
en orsak till att så många ansökningar inom detta område riktas till finska 
yrkeshögskolor i regionen. 

2.3.4  Förstahandsansökningar till de tvåspråkiga
    yrkeshögskolorna 

Till de tvåspråkiga yrkeshögskolorna Helia - Helsingfors yrkeshögskola för 
företagsekonomi, Mellersta Österbottens yrkeshögskola, Åbo yrkeshög-
skola och Vasa yrkeshögskola ansökte 1 052 studenter från svenska gym-
nasier under åren 2003−2005. 
 Till Helia sökte 215 studenter från svenska gymnasier åren 2003− 
2005. Ansökningarna till Helia kommer främst av studenter från huvud-
stadsregionen (55 %) och från Östra Nyland (27 %), samt av studenter från 
svenska gymnasier i det övriga Finland (14 %). Av ansökningarna riktar 
sig 45 procent till de svenskspråkiga utbildningsprogrammen i turism och 
företagsekonomi vid enheten i Borgå, 27 procent till de finskspråkiga pro-
grammen i företagsledning och 11 procent till utbildningsprogrammen för 
media och kommunikation. 
 Till Mellersta Österbottens yrkeshögskola sökte 112 svenska student-
er. Av dem kom 102 från Österbotten (91 %). De övriga ansökningarna var 
utspridda på alla de övriga regionerna. Främst har studenterna (54 %) sökt  
sig till de svenska utbildningsprogrammen i informationsteknik, inter-
nationell handel och utbildningsprogrammet för turism. Till de finskspråkiga 
utbildningsprogrammen i social- och hälsovård sökte 13 procent. 
 Åbo yrkeshögskola var tvåspråkig fram till hösten 2005. De svensk-
språkiga utbildningsprogrammen i företagsekonomi och fiskeri flyttades 
då till Yrkeshögskolan Sydväst. I det material som här behandlas finns 
ansökningar till de svenskspråkiga programmen vid Åbo yrkeshögskola för 
åren 2003 och 2004. Av denna orsak behandlas ansökningarna till högskolan 
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i samband med ansökningarna till de tvåspråkiga yrkeshögskolorna. 
 Till Åbo yrkeshögskola sökte sammanlagt 372 studenter från svenska 
gymnasier. Åren 2003 och 2004 var antalet ansökningar 150 repektive 
151, medan ansökningarnas andel sjunkit till 69 år 2005. Under de två 
först nämnda åren riktades 50 procent av ansökningarna till det svenska 
utbildningsprogrammet i företagsekonomi. Dessa ansökningar saknas år 
2005. År 2005 är andelen ansökningar till företagsekonomi endast 5 pro- 
cent. I övrigt har de svenskspråkiga ansökningarna varit mycket jämt 
fördelade över alla utbildningsområden. Teknik, framför allt datateknik, är  
ett populärt område med 50 ansökningar under tre år, konstutbildning 
arna fick 41 ansökningar, rehabilitering 36 ansökningar och barnmorske-
utbildning 12 ansökningar. 
 Ansökningarna till Åbo yrkeshögskola görs främst av studenter 
från Åboland och Österbotten. Utbildningsprogrammet i datateknik har 
däremot sökande från alla regioner. 
 Till Vasa yrkeshögskola sökte 353 studenter. Ansökningarna riktade 
sig främst till de svenskspråkiga utbildningsprogrammen: företagsekonomi 
49 procent, utbildningsprogrammet för hotell- och restaurangbransch-
en 26 procent och utbildningsprogrammet för informationsbehandling 
13 procent. Ansökningarna gjordes främst av studenter från de svenska 
gymnasierna i Österbotten (93,5 %). 

2.3.5  Den regionala aspekten på högskolornas 
   upptagningsområde                                             
                                                                                        

Studenterna från svenska gymnasier söker sig i hög utsträckning till hög-
skoleutbildning på svenska. Avsikten är nu att se vilka ansökningsprefenser 
studenterna har i de olika regionerna. Beräkningsgrunden utgörs av alla  
35 877 ansökningar, dvs. av såväl förstahands- som andra-, tredje- och 
fjärdehandsansökningar.
 Gymnasierna i huvudstadsregionen är många, liksom också hög-
skolorna. Sammantaget riktar sig mer än hälften av ansökningarna  
(N=9613) till Helsingfors universitet (29,4 %) och Arcada (21,3 %). 
Efter dem följer Svenska handelshögskolan (7,8 %), Tekniska högskolan  
(5,6 %) och Åbo Akademi (5,6 %). Ansökningarna till Åbo Akademi riktar 
sig främst till fakulteterna i Åbo. De flesta som gör en ansökan till en 
yrkeshögskola i huvudstadsregionen anger också en finsk yrkeshögskola 
som tredje preferens. Men även förstahandsansökningar till finska 
yrkeshögskolor är vanliga, speciellt till utbildningar som saknas på svenska 
i den egna regionen. 
 Ansökningarna från (västra) Nyland (N= 3 248) koncentrerar sig 
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till Åbo Akademi (22,3 %) och Yrkeshögskolan Sydväst (15,1 %) och 
till högskolorna i huvudstadsregionen (33 %). Ansökningarna till Åbo 
Akademi och Yrkeshögskolan Sydväst riktas främst till fakulteterna i Åbo 
respektive utbildningarna i Nyland. Det finns även regionala skillnader 
i ansökningsförfarandet från Nyland. Studenterna från Karis-Billnäs 
och Kyrkslätts gymnasier söker sig i högre utsträckning till utbildningar 
i huvudstadsregionen än studenter från de övriga gymnasierna. Från de 
övriga gymnasierna i de mycket svenskspråkiga kommunerna söker sig 
studenterna främst till Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Sydväst. 
 Ansökningarna från Östra Nyland (N=3 006) avviker något från 
Nyland. Åbo Akademi (14,6 %), Helsingfors universitet (14,8 %) och Ar-
cada (8,6 %) är ungefär lika populära ansökningsmål. Därutöver söker sig 
studenterna även i hög utsträckning till finska yrkeshögskolor i den egna 
närregionen som första preferens. Även här finns en skillnad mellan gym-
nasierna i studenternas ansökningsbeteende. Från gymnasiet i Sibbo sker 
ansökningarna i hög utsträckning till huvudstadsregionens högskolor, från 
gymnasierna i Borgå och Lovisa däremot framför allt till Åbo Akademi. 
 För studenterna från Åboland (N= 2 717) är Åbo Akademi ett 
naturligt val. Mer än en tredjedel av studenterna från de svenska gymnasierna 
lämnar in en ansökan till akademin. Övriga populära val är Yrkeshögskolan 
Sydväst (12,8 %) , främst utbildningarna i Åbo, Åbo yrkeshögskola (10,2 %) 
Arcada (6,5 %) och ett finskt universitet (6,5 %), i detta fall Åbo universitet. 
Studenterna från Åboland har den minsta flyttningsbenägenheten. De 
söker sig till de många utbildningarna som finns i den egna regionen. 
 Studenterna från Österbotten (N= 9 980) söker framför allt till Åbo 
Akademi (26,7 %), speciellt till enheten i Vasa, Svenska yrkeshögskolan 
(16,9 %) och till finska yrkeshögskolor. Flera ansökningar riktas även 
till det finskspråkiga Vasa universitet och till Svenska handelshögskolans 
enhet i Vasa. Yrkeshögskolorna Arcada (5,4 %) och Sydväst (4,9 %) samt 
Helsingfors universitet (5,9 %) får ungefär lika många ansökningar av 
studenterna från Österbotten, men de flesta ansökningarna riktas dock till 
enheterna i den egna regionen. Ansökningarna till Arcada och Helsingfors 
universitet sker främst av studenter från gymnasierna i Vasa stad. 
 Ansökningarna från Åland (N=265) skiljer sig från de övriga regio-
nerna. Detta är i och för sig en självklarhet. Högskolan på Åland är en 
yrkeshögskola och ungefär en tredjedel av de åländska studenterna söker till 
den egna högskolan. Högskolan ingår inte i den gemensamma antagningen. 
Utöver detta har Åland fullständig autonomi i utbildningsfrågor och 
ansökningarna till Högskolan på Åland syns inte i de register som upprätt-
hålls i riket. Andelen studenter som ansöker om studieplats vid någon 
högskola i riket är liten. Något mer än hälften av de åländska studenterna 
söker till utbildningar i Sverige.7 De populäraste högskolorna i Finland för 
de åländska studenterna är Åbo Akademi och Helsingfors universitet, men 
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även yrkeshögskolorna Arcada och Sydväst får en del ansökningar. 
 Gymnasierna i det övriga Finland (N=1 263) ligger inte i en region 
såsom de övriga gymnasierna. De är däremot enskilda skolor som verkar 
inom så kallade språköar. Deras ansökningsbeteende skiljer sig också från 
de övriga gymnasierna. Men även här är Åbo Akademi (35,4 %) eller ett 
närliggande finskt universitet (16,8 %) de populäraste alternativen. Hel-
singfors universitet (8 %) och Svenska handelshögskolan (4,6 %) får enbart 
en liten del av ansökningarna liksom de svenska yrkeshögskolorna. De fin-
ska yrkeshögskolorna däremot får flera ansökningar. I flera fall beroende 
på att de ligger i den egna regionen. 
 Det kommer tydligt fram att de flesta högskolor har en mycket lokal 
rekrytering.
 Det enda universitetet med en bred rekrytering från alla svenska 
gymnasier är Åbo Akademi. Svenska handelshögskolans rekryterar sina 
studenter främst från huvudstadsregionen och från Vasa. Största delen av 
Svenska handelshögskolans rekrytering i Österbotten är lokal eftersom 
studenterna söker sig till utbildningsenheten i Vasa. 
 Från gymnasierna i det övriga Finland söker sig ungefär 36 procent till 
Åbo Akademi. Men även här kan man skönja en lokal rekrytering till de finska 
universiteten och yrkeshögskolorna. Från Svenska privatskolan i Uleåborg 
till Uleåborgs universitet och Ulenejdens yrkeshögskola (Oulunseudun 
AMK), från Svenska samskolan i Tammerfors till Tammerfors universitet, 
Tammerfors tekniska universitet, Pirkanmaan AMK och Satakunnan 
AMK.
 Yrkeshögskolorna, vars uppgift är att berika närregionen, har en 
mycket lokal rekrytering med undantag av Arcada och Sydväst. Arcadas 
rekrytering påminner regionalt sett mycket om rekryteringen till Helsingfors 
universitet, medan rekryteringen till Sydväst har stora regionala likheter 
med rekryteringen till Åbo Akademi
 Det bör påpekas att ansökningarna till Högskolan på Åland inte 
ingår i detta material. Högskolan på Åland rekryterar ungefär en tredjedel 
av sina studerande bland studenter från svenska gymnasier i riket. 
 

    Studenter som flyttar utomlands

Speciellt från Österbotten och Åland flyttar studenter till Sverige för hög-
skolestudier. Studenterna från Österbotten flyttar främst till Umeå, medan 
studenterna från Åland flyttar till Uppsala, Linköping, Örebro, Gävle m.fl.
 Antalet studenter som flyttar är oklart. Likaså är deras huvudämnen 
oklara. Genom en personlig kontakt med universitetet i Umeå var avsikten 
primärt att utreda följande: 
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• Var de har avlagt studentexamen,
• studenternas hemkommun i Österbotten,
• studenternas val av utbildningsområde,
• antalet studenter som skrivs in från de svenska gymnasierna i   
 Finland per år. 

 De svenska universiteten för inte statistik över studenternas 
hemkommuner, gymnasier m.m. Studenterna från de svenska skolorna 
faller in under benämningen ’nordiska’. 
 Till skillnad från Finland registerförs således varken skola eller hem-
kommun. Den hemkommun som förs in i registret är den kommun i vil-
ken studenterna är skrivna i Sverige. Studenterna får då också ett svenskt 
personnummer. 
 Vid antagningen till högskolan ser de svenska högskolorna på vilken 
behörighet studenterna har. Behörigheten varierar med studenternas ur-
sprungsland. Behörighet för icke svenskar ger följande:

• Examen från en skola inom EU som ger behörighet för studier i  
 hemlandet (Bologna-regeln).
• Examen från nordisk skola som ger högskolebehörighet för studier  
 i hemlandet (Nordisk behörighet).

 Studenterna från Finland faller innanför den senare regeln, 
oberoende om de har studentexamen från en svensk eller en finsk skola. Då 
studenterna har nordisk behörighet förs inte heller ett register över deras 
medborgarskap. De antecknas enbart som ”nordiska”. Det går således inte 
att urskilja studenterna från de finländska gymnasierna. 
 Det är en ansenlig del som flyttar till Sverige från Österbotten och 
från Åland. Det vore viktigt att utreda dessa studenters studieinriktningar 
och huvudämnen. Likaså skulle det vara av intresse att veta om de flyttar 
tillbaka till Finland eller stannar i Sverige. Denna problematik kan tyvärr 
inte utredas i denna rapport och är värd en egen utredning. Några av de 
svenska gymnasierna i Österbotten har själva undersökt hur många av 
deras studenter som sökt sig till studier i Sverige och kommit till att det kan 
handla om ungefär fem procent per år, dvs. om ett tiotal personer, vilket 
inte är ett obetydligt tal. 
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2.3.6  De antagna till högskolor från 
   svenska gymnasier

I medeltal antas 48 procent av studenterna från de svenska gymnasierna 
till en högskola. Andelen varierar dock i de olika regionerna. Andelen 
toppas av studenterna från gymnasierna i Österbotten, av vilka 54,1 pro-
cent antas till en studieplats. Den lägsta andelen som antas finns bland 
studenterna från de svenska gymnasierna i det övriga Finland, Åland och 
huvudstadsregionen. 
 Det har kommit fram att det är svårare att erhålla en studieplats vid 
en finsk yrkeshögskola eller ett finskt universitet. En del studenter söker 
också till utbildningar vid Helsingfors universitet, som saknar svenskspråkig 
undervisning, och kampen om studieplatserna är hård. Detta gäller speciellt 
studier i språk, framför allt i engelska, tyska och franska. 
 För Ålands del är förklaringen något annorlunda. Åland, som har 
autonomi i utbildningsfrågor, har en gymnasieexamen som inte ger samma 
behörighet och grundpoäng som en studentexamen vid ansökan till vissa 
utbildningar. Detta kan vara en orsak till att även Åland har ett lägre antal 
som erhåller studieplats. 

Figur 4. Andelarna som erhåller och inte erhåller studieplats enligt region N=15 153.
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 Ansökningarna görs mycket regionalt. Hur stark den regionala 
faktorn är kommer väl fram av figur 5. Som redan tidigare nämndes söker 
sig studenterna för det mesta till olika utbildningar inom samma högskola 
eller till motsvarande utbildningar vid övriga högskolor i regionen. Det är 
enbart Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Sydväst som har en regionalt 
sett bred rektyteringsbas. 
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Figur 5.  A
ndelen som

 erhållit studieplats enligt högskola och region ( N
=

7 337).
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2.4  Studenterna från svenska gymnasier vid  
   Åbo Akademi, Helsingfors universitet,  
   Svenska handelshögskolan och 
   Tekniska högskolan

Studenterna vid HU och ÅA kommer från ett stort regionalt område. Åbo 
Akademi har en stor rekrytering från alla regioner, medan huvudstadsregionen 
är det största rekryteringsområdet för Helsingfors universitet. 
 Sammanlagt 798 studenter från svenska gymnasier har skrivits 
in vid Helsingfors universitet under åren 2003−2005. Sextio procent av 
studenterna kommer från gymnasier i huvudstadsregionen (Helsingfors, 
Esbo, Vanda, Grankulla), tolv procent från Östra Nyland och sex procent 
från det övriga Nyland. Sexton procent kommer från gymnasierna i 
Österbotten och resten från Åboland, det övriga Finland och Åland. 
Fördelningen framkommer i figur 6. 

Figur 6.  Studenter från svenska gymnasier inskrivna vid Helsingfors 
   universitet åren 2003−2005 enligt gymnasiets region. (N=798)

Helsingfors universitet skall sörja för att ett tillräckligt antal personer som 
kan svenska utbildas för landets behov, särskilt på områden där högskole-
undervisning endast meddelas vid Helsingfors universitet. Därför vore det 
önskvärt att ansökningarna till dessa områden skulle komma från alla regio-
ner i Finland. Så sker dock inte. Rekryteringen till universitetet är mycket 
regional. 
 Figur 7 visar den regionala spridningen bland de studenter från 
svenska gymnasier som skrivits in vid juridiska fakulteten inom det sven-
ska utbildningsprogrammet åren 2003−2005. Det bör här påpekas att 
Helsingfors universitet har en utlokaliserad tvåspråkig juristutbildning i 
Vasa. Största delen av de inskrivna vid denna enhet är från de svenska gym-
nasierna i Österbotten. 
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 Det är möjligt att studera medicin på svenska enbart vid Helsingfors 
universitet. Av alla som genomgått svenskt gymnasium och studerar 
medicin på svenska är 64 procent från gymnasierna i huvudstadsregionen. 

Figur 7.  Gymnasiets region för juridikstuderande inskrivna åren 
   2003−2005 vid Helsingfors universitet ( N=74).

Figur 8.  Gymnasiets region för medicinstuderande inskrivna åren 
   2003−2005 vid Helsingfors universitet (N=57).
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 Samma regionala faktor kommer fram även på andra ämnesområden 
som Helsingfors universitet har utbildningsansvaret för. Det gäller 
provisorsutbildningen och journalistutbildningen. Enbart till utbildning i 
socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan förekommer 
en något större rekrytering även från övriga gymnasier än till de övriga 
ämnesområdena. 
 Vid Åbo Akademi har 2 544 studenter från svenska gymnasier skri-
vits in under åren 2003, 2004 och 2005. De inskrivna studenternas gymna-
sieregion framgår av figur 9.
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Figur 9.  Studenter från svenska gymnasier inskrivna vid Åbo Akademi   
   åren 2003−2005 enligt gymnasieort.

 Åbo Akademi har en rekrytering från alla regioner, dock främst från 
Österbotten och Åboland, i vilka Åbo Akademi har sina institutioner. 
 Den mest centrala yrkesgruppen för en minoritet är lärarna. Lärarna 
för språket, traditionen och kulturen vidare. En god lärarutbildning tryggar 
även en språklig minoritets ställning och konkurrenskraft inom samhället. 
Den svenskspråkiga lärarutbildningen är förlagd till Åbo Akademis pedago-
giska fakultet i Vasa. 
 Antagningen till klasslärarutbildningen och speciallärarutbildningen 
sker via ansökan direkt till denna utbildning, medan antagningen till äm-
neslärarutbildning följer en annan modell. Ansökan om studierätt görs 
till ämnesfakulteten och det tilltänkta huvudämnet. Ansökan till ämnes-
lärarlinjen sker då studierna har inletts, ofta redan i början av det första 
studieåret. Ämneslärare i slöjd och huslig ekonomi antas vartannat år direkt 
till utbildningen, och denna ges i sin helhet vid PF i Vasa.
 Ansökningarna till pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi följer i 
hög utsträckning samma mönster som till övriga utbildningar. Rekryteringen 
till Vasa är mycket lokal. 
 De inskrivna studenterna under åren 2003−2005 kommer så gott 
som från alla svenska gymnasier, men en del gymnasier ser ut att vara 
verkliga producenter av kommande lärare. Den största rekryteringen sker 
från gymnasierna i Österbotten. Enbart några gymnasier i södra Finland 
producerar blivande lärare i större utsträckning. Det är gymnasierna i Bor-
gå, Ekenäs och Pargas. 
 Helsingfors universitet och Åbo Akademi är båda mångdisciplinära 
universitet och båda har sitt speciella ansvar gällande den svenskspråkiga be-
folkningens behov och utbildning av personer med kunskaper i svenska. 
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 Svenska handelshögskolan är ett universitet inom det ekonomiska 
området och Tekniska högskolan är ett tekniskt universitet. Svenska han-
delshögskolan är svenskspråkig och Tekniska högskolan är tvåspråkig. 
  Svenska handelshögskolan har en mycket regional rekrytering. Av  
Svenska handelshögskolans studenter är 56 procent från huvudstads- 
regionen och 26 procent från Österbotten. Studenterna från huvudstads-
regionen söker framför allt till utbildningen i Helsingfors och studenterna 
från Österbotten främst till utbildningen i Vasa. Rekryteringen från Nyland 
(4 %) och Östra Nyland (7 %) sker främst till enheten i Helsingfors. Rekry-
teringen från Åboland, Åland och det övriga Finland är liten. 
 Andelen som mottar en studieplats vid Svenska handelshögskolan 
samma år de avlagt studentexamen varierar något från år till år men ligger 
i medeltal kring 45 procent. Ungefär 25 procent av de antagna har avlagt 
studentexamen ett eller två år tidigare. 
 Tekniska högskolan är ett av de fyra tekniska universiteten och det 
enda tvåspråkiga. Diplomingenjörsexamen kan förutom vid dessa avläggas 
vid Tekniska fakulteten vid Åbo Akademi, Vasa universitet och vid Åbo 
universitet. 
 Till tekniska högskolan antas ungefär 65 procent av alla sökande. 
Antalet nya studenter från svenska gymnasier varierar mellan 85 och 100 
per år. Av de inskrivna är 81 procent män och 19 procent kvinnor och 60 
procent har avlagt studentexamen samma år som de antagits. Rekryteringen 
sker främst från huvudstadsregionen (56 %), Österbotten (18 %), Östra 
Nyland (11 %) och Nyland (10 %). 

Figur 10.  Inskrivna vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi   
    åren 2003−2005 enligt gymnasiernas region. (N= 390) 
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2.5   Olika bakgrundsfaktorers betydelse vid
    antagningen till högskolor

I detta avsnitt är avsikten att undersöka hur olika bakgrundsfaktorer hos 
studenter från svenska gymnasier inverkar på antagningen till högskola. 
Olika faktorer som kan tänkas inverka är för det första personens kön, 
gymnasiet och dess möjliga profil eller specialisering, tiden som förflutit 
sedan studentexamen och utbildningsinstitutionens språk. Utöver utbild-
ningsinstitutionens språk kan det också vara av intresse att se på typen av 
institution, dvs. är det en yrkeshögskola eller ett universitet. 
 Vidare är avsikten att granska betydelsen av den tid som förflutit 
sedan studentexamen och vilken betydelse den har för antagningen. Insti-
tutionens språk kan också vara av betydelse, frågan är om det är lättare att 
erhålla en studieplats vid en svensk eller en finsk utbildningsenhet. 
 Det finns flera frågor som delvis kan besvaras genom en logistisk 
regressionsanalys av de olika variablerna. Då kan man kontrollera varje 
variabels effekt under i övrigt lika omständigheter. I detta avsnitt redogörs 
enbart för resultaten av analysen8. 
 Det finns brister även i denna typ av analys. Vid ett universitet och 
vid en yrkeshögskola finns det utbildningar som är svårare att erhålla inträde 
till än andra, och att kontrollera läget för alla över 600 olika huvudämnen 
är inte rimligt. Dessutom blir medelfelet alltför stort för att analysen skall 
te sig relevant. 
 Variablerna i analysen är kön, typ av högskola, dvs. yrkeshögskola eller 
universitet, antalet år som förflutit sedan studentexamen och utbildningens 
språk.
 Under åren 2003−2005 har 15 153 personer som genomgått svensk- 
språkigt gymnasium lämnat in ansökningar till universitet och yrkes-
högskolor i Finland. Av de 15 153 personer som ansökt till högskolor 
under åren 2003−2005 har 43,7 procent sökt till yrkeshögskolor och  
56,3 procent till universitet.
 Till helt svenskspråkiga institutioner sökte 59,1 procent av stu-
denterna, till tvåspråkiga institutioner sökte 29,4 procent och till helt finska 
utbildningar 11,5 procent. 
 Av alla ansökningar som lämnas till högskolor och universitet av stu-
denter från svenska gymnasier är 41,1 procent gjorda av män och 58,9 pro-
cent av kvinnor. Kvinnorna är i majoritet, men i en något mindre majoritet 
än vad fördelningen i gymnasierna uppvisar. 
 Könet kan ha betydelse då det gäller att komma in vid en utbildning. 
För det första sker det en selektion av pojkarna redan efter högstadiet och 
färre pojkar kommer in i gymnasiet. Studier vid ett gymnasium och vid en 
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högskola skiljer sig från varandra. Det kan ju vara möjligt att pojkarna har 
bättre möjligheter att klara sig i urvalsprov. 
 Av alla ansökningar görs 40 procent av personer som blivit stu-
denter samma år. Antalet år som förflutit sedan studentexamen är mycket 
varierande. Andelen som avlagt studentexamen ett år tidigare är 22 procent 
av alla ansökningar. Därefter minskar andelen till 13,6 procent för dem  
som avlagt examen två år tidigare. Sammanlagt har 12,7 procent av student-
erna som ansökt om studieplats åren 2003−2005 avlagt studentexamen 
4−7 år tidigare. Men för 4,2 procent har det förflutit åtta år eller mer. 
Bland ansökningarna finns det personer som avlagt studentexamen under 
50- och 60-talet. 
 En sista variabel i analysen är gymnasiernas region. Denna variabel 
är av stor betydelse. Gymnasiets region är oftast också den region i vilken 
studenten har levat under sin gymnasietid. Variabeln ger uttryck för det 
lokala samhället, dess särdrag och värderingar.
 Den multivariata analysen visar att alla variabler uppvisar statistiskt 
signifikanta skillnader. Alla enskilda variabler har redan en betydelse för att 
erhålla studieplats. Analyserna visar att en man har större sannolikhet att 
erhålla en studieplats vid en högskola än en kvinna. 
 Sannolikheten är större att få en studieplats om man genomgått 
gymnasiet i Österbotten, Östra Nyland eller Åboland, men minskar 
betydligt om man genomgått gymnasiet i huvudstadsregionen, på Åland 
eller i det övriga Finland. 
 Störst är sannolikheten att erhålla studieplats samma år som man har 
avlagt studentexamen. Ju längre tid som förflyter efter examen desto lägre 
blir sannolikheten. 
 Sannolikheten att erhålla en studieplats vid en svenskspråkig enhet 
är större än vid en finsk enhet. Minsta är sannolikheten att erhålla en 
studieplats vid en finsk yrkeshögskola eller ett finskt universitet. 
 Gymnasiets region, institutionens språk, studentens kön och antalet 
år som förflutit sedan studentexamen inverkar alla på sannolikheten att 
erhålla en studieplats. 
 Men är det lättare att komma in vid en yrkeshögskola eller vid ett 
universitet? Finns det regionala skillnader även här? Har könet även här en 
betydelse? 
 För att erhålla svar på dessa frågor utförs en ny analys. I denna analys 
tas enbart de personer med som har avlagt studentexamen samma år som 
de gjort sin ansökan. På detta sätt kan man eliminera att samma person 
finns med bland ansökningarna två år i rad. 
 Det är sammanlagt 6 055 individer som under åren 2003−2005 har 
avlagt studentexamen vid ett gymnasium och ansökt om studieplats vid  
en yrkeshögskola eller vid ett universitet. Ansökningarna har gjorts till  
37,2 procent av män och 62,8 procent av kvinnor. Kvinnorna är fortfarande 
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i majoritet, men det kommer även fram att av männen har 57,2 procent 
erhållit och mottagit en studieplats, medan motsvarande andel bland 
kvinnorna är 51,7 procent.
 Analysen visar att det är lättare att erhålla en studieplats vid ett 
universitet än vid en yrkeshögskola. Sannolikheten är något högre för en 
man än för en kvinna. Det är allra svårast att erhålla en studieplats vid en 
finskspråkig yrkeshögskola. De övriga variablerna i analysen visar samma 
skillnader som den tidigare. 
 

2.6   Ansökningarna till universitet från  sven-  
   ska  gymnasier i ett nationellt perspektiv

Den svenskspråkiga befolkningen utgör ungefär 5,6 procent av Finlands 
befolkning. Enligt lagen har denna befolkning rätt till utbildning och 
service på sitt modersmål på samma grunder som den finskspråkiga befolk-
ningen. 
 För att uppnå detta ideal, bör svenskspråkig utbildning finnas till 
hands inom alla områden och på samma nivå som den finskspråkiga. Den 
svenskspråkiga utbildningen bör vara konkurrenskraftig med den finska 
från grundskolenivån till universitetsnivån. 
 Numerärt sett är den svenskspråkiga befolkningen en minoritet. 
Minoriteter skapar ofta nischer i samhället de lever i. De är verksamma 
inom dessa nischer och oftast även mycket konkurrenskraftiga inom sitt 
eget område. Den svenskspråkiga befolkningen är inte i egentlig mening 
en minoritet. Enligt grundlagen är de svenskspråkiga och finskspråkiga 
jämställda. 
 Gränsen mellan språkgrupperna har suddats ut genom den ökade 
parbildningen över språkgränsen, genom valet av två språk i dessa hem, 
genom valet av svensk skola för barnen. Den svensktalande befolkningen i 
Finland har således fått ett tillskott genom dessa individer. Detta tillskott i 
sin tur har tillkommit för att den svenska skolan har erbjudit kvalitet. Utan 
denna kvalitet och de möjligheter den har gett eleverna skulle detta tillskott 
inte ha tillkommit.9 
 I dagens läge utgör de tvåspråkiga barnen i den svenska skolan unge-
fär en tredjedel av alla elever. Andelarna varierar mellan och också inom 
de olika regionerna. I städerna är andelarna högre än på landsbygden. I 
huvudstadsregionen är andelen tvåspråkiga elever i den svenska skolan 
ungefär 50 procent, i skolorna på de så kallade språköarna ännu högre. 
 Valet av svensk skola har gjorts för att den är konkurrenskraftig, 
den är ett alternativ till den finska skolan och ger kanske ett mervärde ge-
nom att den stöder uppkomsten av en stark kompetens i både svenska och 
finska. 
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 Gymnasiernas uppgift är att ge en så god, bred och djup utbildning 
att eleverna efter studentexamen kan söka sig till studier inom de 
ämnesområden de är intresserade av och begåvade för. Studierna i gymnasiet 
är allmänbildande och ger en färdighet för vidare studier. Studentexamen 
är det gemensamma slutprovet för gymnasiet. Samma prov avläggs såväl i 
svenska som finska gymnasier. 
 När man jämför ansökningarna till universiteten som är gjorda av 
studenter från finska gymnasier i Finland med ansökningarna som görs 
av studenter från svenska gymnasier, ser man att fördelningen av ansök-
ningarna till de enskilda ämnesområdena är ganska olika. 
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Figur 11. Procentuell fördelning av ansökningarna från svenskspråkiga  
   studenter till universitet åren 2003−2005 enligt ämnesområde  
   (N=16 029).10. Källa: Harek

 Det som tydligt framgår av figur 11 är att det finns både stora 
och små studieområden. Några mindre områden har av denna orsak 
i figuren sammanslagits till ett större. I det ena ingår områden som har 
en naturvetenskaplig anknytning, agroforstvetenskaper och farmaci. 
Ansökningarna till de fyra konsthögskolorna saknas i figuren. Orsaken är 
att andelen ansökningar är mindre än en halv procent av alla ansökningar 
från svenska gymnasier. Området pedagogik och beteendevetenskap är 
sammanslaget, trots att båda områdena är stora. Vid Helsingfors universitet 
utgör pedagogiken en del av beteendevetenskaperna, medan pedagogik vid 
Åbo Akademi är en egen fakultet.
 Vid en jämförelse av ansökningarna gjorda av studenter från svenska 
gymnasier med ansökningarna gjorda av studenter från finska gymnasier i 
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Figur 12. Ansökningar av studenter från finska gymnasier till universitet   
    ämnesvis åren 2003−2005 (N=356 902).  
    Källa: Harek
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Finland kommer vissa tydliga skillnader fram. Pedagogik, naturvetenskaper 
och humaniora är de områden som får mest ansökningar från finska 
gymnasier (figur 12) medan de stora områdena bland de svenskspråkiga 
studenterna är samhällsvetenskap, humaniora och ekonomi. 

2.7   Sammanfattning

Studenterna från de svenska gymnasierna söker i hög utsträckning till 
högskoleutbildning på svenska. Detta resultat är inte förvånande; denna 
stigbundenhet har redan tidigare dokumenterats. Men språket är inte den 
mest avgörande orsaken till deras val. Språket och högskolans anseende 
placerar sig på tredje eller fjärde plats, beroende på regionen och de två 
viktigaste orsakerna är i nämnd ordning intresset för utbildningen och en 
bred arbetsmarknad efter examen11. 
 Något i strid med den tidigare forskningen visar det sig att den geo-
grafiska regionen är en ytterst viktig orsak till val av studieplats. Ansökning-
arna från små landsortsgymnasier skiljer sig inte mycket från större gym-
nasier i städer inom samma region. Ansökningarna görs till största delen 
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till högskolorna i samma region, eller till högskolor i en närbelägen region. 
Flyttning från en region till en annan är inte så vanlig som kanske antagits. 
 Vid genomgången av ansökningarna kommer det tydligt fram att 
ansökningar till ämnen som saknas på svenska i den egna regionen riktas 
till finska högskolor i regionen. Målet att koncentrera svenskspråkig utbild-
ning vid en högskola leder till att ett märkbart antal ansökningar görs till 
motsvarande finska utbildningar som ligger närmare. 
 Speciellt tydligt framkommer detta vid vissa speciella utbildningar. 
Rekryteringen från de svenska gymnasierna i södra Finland är liten till t.ex. 
barnmorskeutbildningen, konstutbildningarna och lärarutbildningarna 
på svenska i Vasa eller till barnträdgårdslärarutbildningen i Jakobstad. 
Rekryteringen till dessa utbildningar sker främst från gymnasierna i Öster-
botten. 
 Ett annat gott exempel på hur lokal rekryteringen till utbildningar 
är, ger Svenska handelshögskolans rekrytering från huvudstadsregionens 
gymnasier till enheten i Helsingfors och rekryteringen från gymnasierna i 
Vasa till enheten i Vasa. Ett stort antal studenter från Åboland söker sig till 
Åbo universitet för att studera medicin eller juridik. Helsingfors universitets 
svenskspråkiga utbildning inom dessa ämnen attraherar inte studenterna 
från Åbolands gymnasier. 
 Helsingfors universitet har en mycket lokal rekrytering. Rekryteringen 
till de svenska utbildningsområdena och till Svenska social- och kommu-
nalhögskolan, sker främst från gymnasierna i huvudstadsregionen och 
Östra Nyland. 
 Det egna intresset är den viktigaste orsaken att söka sig till någon 
speciell utbildning. Detta är i och för sig en mycket positiv sak. Men 
det som tydligt kommer fram i denna utredning är att skillnaderna mel-
lan ansökningarna från finska och svenska gymnasier till de olika ämnes-
områdena inom universiteten är stora. 
 Det vore intressant att bättre förstå orsakerna till detta faktum, 
men svaret går inte att få ur det material som granskats här. Detta faktum 
leder dock till frågor om skillnader som eventuellt finns mellan de svenska 
och de finska gymnasierna. Kan skillnaderna finnas redan inom den 
grundläggande utbildningen? Det är ofta i gymnasierna som intresset för 
något ämne eller ämnesområde väcks, och detta intresse leder senare till en 
ansökan till fortsatta studier inom detta ämne vid en högskola. 
 Speciellt när man granskar de så kallade stora ämnesområdena, 
humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi, pedagogik (bete-
endevetenskap) och teknik, inom universitetsutbildningen kommer stora 
skillnader i ansökningsförfarandet fram. 
 Ansökningarna från de svenska gymnasierna riktar sig i mycket 
hög utstäckning till de icke matematiska ämnesområdena (66 %), medan 
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motsvarande ansökningar från finska skolor enbart utgör 55 procent. I 
samhället finns behov av svenskspråkiga högskoleutbildade personer så 
gott som inom alla områden. Detta snäva ansökningsförfarande tyder på 
att det svenska gymnasiet nog fyller sin funktion i att utexaminera goda 
studenter, men med ett snävt intresse.  
 Denna trend kommer småningom att leda till att den svenskspråkiga 
kunskapen i Finland kommer att finnas inom olika nischer i samhället. Detta 
åtgärdas inte genom att utöka utbudet av svensk utbildning inom så kallade  
bristområden eller att dra in utbildningar som upplevs ha en alltför stor 
rekrytering. Intresset för utbildningen är troligen så viktig för en student 
att om inte utbildningen finns tillgänglig på svenska, söker studenten sig 
till motsvarande utbildning vid en finskspråkig högskola. Om den svenska 
högre utbildningen enbart producerar personer till de olika nischerna, finns 
risken att det grundlagsenliga uppdraget inte kan fullföljas. 
 Även för upprätthållarna av den svenskspråkiga högre utbildningen 
är det viktigt att de svenskspråkiga gymnasierna producerar studenter av 
samma klass, bredd och kvalitet som de finskspråkiga, för endast på detta 
sätt är den svenskspråkiga utbildningen som helhet konkurrenskraftig och 
jämställd med den finska. 

Fotnoter

1 Yrkeshögskolan Sydvästs och Svenska yrkeshögskolans upprätthållare har 
tillsammans med Åbo Akademi grundat Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, 
som fr.o.m. 1.8.2008 upprätthåller yrkeshögskoleverksamhet.

2  Fram till hösten 2004 var Åbo yrkeshögskola tvåspråkig, men från och med 
hösten 2005 flyttades den svenskspråkiga utbildningen till Yrkeshögskolan 
Sydväst. 

3 Lojander-Visapää, Catharina, Studenternas val av svensk eller tvåspråkig utbildning, 
ingår i Räcker det med svenskan, red. Liebkind, Karmela & Sandlund, Tom , Svenska 
litteratursällskapet 684. Helsingfors 2006. 

4 Finnäs, Fjalar, Finlandssvenskarna inför 2000-talet, Helsingfors, Finlands Svenska 
Folkting 2001.

5 Finnäs, Fjalar, Utbildningstrender i Svenskfinland, i Finnäs och Saarela, Utbildnings-
benägenheten i Svenskfinland, Forskningsrapport nr 39, Institutet för finlandssvensk 
samhällsforskning 2002.
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6 Kyrkslätt har alltså här, i motsats till kapitel 1, såsom av hävd hänförts till Västra 
Nyland, även om det i kommunikationshänseende och språkligt sett (men inte 
ur det kommunala samarbetets synvinkel) numera är lika befogat att betrakta det 
som en del av huvudstadsregionen.

7 Lojander-Visapää, C, Framtida studiepreferenser hos åländska ungdomar vid gymna-
sialstadiet, Samordningsdelegationen 2007. (i tryck)

8 Den som är intresserad av hela analysen och dess utförande kan kontakta 
författaren. 

9 Lojander-Visapää, Catharina, 2001, Med rätt att välja. Språkval och språkstrategier 
i språkligt blandade hushåll i Helsingfors. SLS Skrifter nr. 630. Helsingfors.

10 Uppgifterna i figurerna 11 och 12 baserar sig på HAREK-registret. Skillnaderna 
till uppgifterna som kommer från Statistikcentralen beror på olika beräknings-
grunder och tidpunkter då datamaterialet har körts ut. 

11 Lojander-Visapää, Catharina, Studenternas val av svensk eller tvåspråkig utbildning, 
ingår i Räcker det med svenskan, red. Liebkind & Sandlund, Svenska litteratur-
sällskapet nr. 684. Helsingfors 2006.
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Erik Geber

3    Variation och särdrag i läroplanerna

3.1   De lokala läroplanernas tillkomst, 
   allmänna utformning och förhållande till 
   riksläroplanen

Bakgrund

Ända sedan 1983 (enligt L 477/1983) har kommunerna och skolorna i Fin-
land haft rätten och skyldigheten att utarbeta egna läroplaner på basis av 
den av Utbildningsstyrelsen fastställda nationella läroplanen (Grunderna 
för läroplanen). Från första början har både skolmyndigheterna och lärarna 
diskuterat vad detta egentligen skall innebära. Skall den lokala läroplanen 
för de olika läroämnenas del utgöra ett tillägg till, en implementering eller 
eventuellt en förkortning av riksläroplanen (ett utelämnande av t.ex. sådana 
ämnen som inte berör den egna skolan)? I grunderna 1985 (p. 7.1, s. 24) ut-
broderades nog det allmänna syftet med den kommunala läroplanen, men 
för substansens, dvs. de enskilda ämneslärokursernas del, sades det bara 
att ”skolstyrelsen fattar beslut om de riksomfattande delarna av lärokur-
serna och kommunen om de delar av lärokurserna som har överlåtits till 
kommunerna att besluta om”. I enskilda läroämnen ingick det i slutet ett 
litet stycke kallat ”Kommunal tillämpning”, som kunde tolkas som en så-
dan ”överlåtelse” av beslutsrätten, men också de anvisningarna var ganska 
allmänt hållna och varierade kraftigt från läroämne till läroämne. I en del 
ämnen fanns sådana inte alls.      
    År 1985 tolkades därför den kommunala läroplanen på basis av 
ovanstående mestadels som ett tillägg till den nationella läroplanen, och 
sådana utarbetades i stor hast av lokala läroplanskommittéer med hjälp av 
en modell från kommunförbundet (jfr modelltjänstestadgan). Ingen har 
systematiskt undersökt hur de ifrågavarande tilläggen i de kommunala läro-
planerna då kom att se ut. I arbetet på de nya, mera kortfattade och öppna 
läroplansgrunderna för det årskurslösa gymnasiet under åren 1992–1994 
förde Utbildningsstyrelsen med hjälp av de så kallade akvarieskolorna och 
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-kommunerna ner processen på skolnivå. Genom att kraftigt reducera 
beskrivningen av målen för och det centrala innehållet i ämneslärokurserna 
hoppades de ledande tjänstemännen att de lokala läroplansförfattarna skulle 
inse vikten av att själva tolka, bearbeta och utveckla också lärostoffet, dvs. 
målen för och innehållet i ämneslärokurserna. Under rubriken ”Studiernas 
karaktär och utgångspunkter för undervisningen” fanns det vissa 
anspelningar på detta, men det huvudsakliga frirummet gavs genom den 
knappa beskrivningen av det centrala innehållet, och framför allt genom att 
innehållet i de fördjupade kurserna angavs bara på rubriknivå. 
    Åtminstone för gymnasiets del uppfylldes intentionen om den lokala 
implementeringen efter år 1994 bara delvis. De allmänna delarna angående 
allmänna mål, timfördelning, elevvård, bedömning etc. utarbetades nog i 
skolorna enligt anvisningarna, men för de enskilda läroämnenas och kur-
sernas del upprepades eller rent av förkortades innehållet ytterligare. Det 
är därför nu intressant att undersöka hur läroplansuppdraget denna gång, 
på basis av grunderna 2003 (2004), har tolkats på lokal nivå. I föreskriften 
(33/011/27.8.2003) sägs det denna gång tydligare att ”läroplanen skall 
precisera och komplettera de mål och det centrala innehåll som anges i 
grunderna”, d.v.s. den uppmanar till en allmän implementering, inte bara 
till tillägg. Den väsentliga skillnaden är i jämförelse med 1994 emellertid 
den att målen och det centrala innehållet i de enskilda kurserna denna gång 
i de flesta läroämnen är betydligt mera preciserat. Innehållet i de fördjupade 
kurserna är nu utarbetat på nationell nivå, bl.a. därför att provuppgifter i 
studentexamen skall kunna utgå också från dem. 

Läroplansprocessen 2004–2005

Redan våren 2005, innan de nya läroplanerna skulle träda i kraft (1.8.2005), 
sände Utbildningsstyrelsen både till de finska och svenska gymnasierna och 
till deras huvudmän en förfrågan om läroplansprocessen. Enligt den har 
läroplanerna denna gång huvudsakligen utarbetats i den egna skolan, oftast 
av rektorn eller av en av honom utsedd person eller arbetsgrupp. De har 
dock godkänts av gymnasiets direktion, av bildningsnämnden eller i något 
enstaka fall av de högsta kommunala organen. Mera sällan har skolorna 
utarbetat särskilda regionala delar, och skolans elevkår, kringgrupper eller 
samarbetspartner har i föga utsträckning medverkat. 
     De svenska gymnasierna förefaller enligt enkätsvaren för det mesta 
ha varit nöjda med processen. Alla fick den egna läroplanen färdig i tid, 
så att den i enlighet med föreskriften kunde godkännas och tas i bruk  
successivt från och med 1.8.2006. Däremot uttryckte många en oro för hur 
nya eller bearbetade läromedel skulle hinna bli färdiga i erforderlig takt. 
Oron var på grund av reformerna i studentexamen störst i realämnena. 
I detta avseende är utgångsläget 2006–2007 dock bättre än 1995–1996, 



83

dels emedan förlagen hållits bättre informerade, dels därför att innehållet i 
kurserna nu är tydligare beskrivet och de innehållsliga förändringarna inte 
lika stora som år 1994.

Material och tillvägagångssätt i denna analys 
        

Våren 2006 begärde Utbildningsstyrelsen in ett sampel (45) av de finska 
gymnasiernas (401) nya läroplaner samt på grund av föreliggande utredning 
samtliga svenska gymnasieläroplaner (38). Detta möjliggör en jämförelsevis 
grundlig analys och jämförelse inte bara med det finska urvalet utan också 
med resultaten 1996–1997, då UBS tog in motsvarande handlingar som 
analy-serades och bevarades. Analysen av de svenska läroplanerna har utförts 
så att utredningsmannen, delvis i samarbete med de andra tjänstemännen 
på UBS svenska verksamhetsenhet, har undersökt de allmänna delarna. 
Här ingår, utöver de allmänna frågorna, ämnesanalyser enbart av ämnet 
mo-dersmål och litteratur (svenska) samt av ämnet finska. I stället har med 
tanke på utredningens övergripande syfte förekomsten av lokala särdrag 
i vissa läroämnen beskrivits noggrannare än i den finska rapporten samt 
framför allt hur de svenska gymnasierna profilerar sig i timfördelningen, 
dvs. bjuder ut och definierar egna (skolvisa) fördjupade och tillämpade 
kurser.
    Resultaten av dessa undersökningar har i vissa avseenden, t.ex. gällande 
svenska profileringar i timfördelningen, förvaltningen och samarbetet med 
andra skolor och olika kringgrupper, vägts mot de erfarenheter som gjorts 
vid skolbesök och intervjuer samt mot referensgruppens åsikter. De enskilda 
gymnasiernas rektorer har i slutskedet dessutom genom en e-postomgång 
getts möjlighet att bekanta sig med och kommentera texten gällande sin 
egen skola i kapitel 3.6 om de lokala profileringarna i timfördelningen och 
vissa läroämnen. De flesta har också gjort det och kommit med några kor-
rigeringar och tillägg angående nuläget. 
  När denna rapport går i tryck har ännu bara drygt hälften av ämnes-
lärokurserna i de nya läroplansgrunderna genomförts i undervisningen. 
Analysen kan därför inte baseras på erfarenheter av hur de utförligare 
lärokurserna i sin helhet verkligen fungerar och eventuellt inverkar på 
undervisningens uppläggning och innehåll eller på inlärningsresultaten, t.ex. i 
studentexamen. Kvalitetsbedömningar kan, om sådana i detta skede över-
huvudtaget är möjliga, göras bara på basis av vad gymnasierna själva i sina 
läroplaner deklarerat att de vill göra och som godkänts av deras huvudmän. 
Det som skrivits in i de inledande avsnitten i läroplanerna kan också jäm-
föras med vad respektive gymnasium marknadsför på sina hemsidor som 
sin profil eller verksamhetsidé. Alla gymnasiers hemsidor har dock inte en 
sådan prägel.  
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Tolkningen av läroplansuppdraget på det lokala planet – ett 
allmänt intryck

Redan en första blick på ett urval av de svenska gymnasiernas nya läro-
planer visar att uppdraget i förhållande till riksläroplanen fortfarande har 
tolkats något olika, fastän det i läroplansgrunderna (kap. 1.2) noggrant 
räknas upp vad de lokala läroplanerna skall innehålla. Många har i de  
allmänna delarna, och särskilt för de olika läroämnenas del, upprepat  
formuleringarna i läroplanens grunder, eventuellt lagt till något eget stycke 
om den egna skolans profil eller verksamhet i avseendet i fråga. Andra har 
gått direkt på den egna skolans uppgift och verksamhet och bara hänvisat 
till det gällande avsnittet i grunderna. Någon har förfarit på liknande  
sätt som studentexamensnämnden i sina anvisningar: kursiverat avsnitten 
ur den högre normen och med normal stil sedan beskrivit de egna målsätt-
ningarna. 
     Ett särdrag för de svenska gymnasierna är att de har förhållandevis få 
invandrare. Avsnittet i läroplansgrunderna (kap. 4.5) om särskilda språkliga 
och kulturella grupper har därför antingen bara skrivits av eller helt ute-
lämnats, och lärokursen i svenska som andraspråk och invandrarnas eget 
modersmål har med något undantag utelämnats, tyvärr också de särskilda 
lärokurserna för elever med teckenspråk och romani som modersmål vilka 
infördes i och med de nya skollagarna 1998.    
     Däremot har de flesta gymnasier nu, tack vare de länge förberedda 
och omtalade lagändringarna år 2003, insett vikten av att införa och 
utarbeta nya egna anvisningar visavi elevvården (vårdteam, ordningsregler, 
trygghets- och säkerhetsplaner) och handledningsverksamheten. Vissa 
gymnasier har även ganska noggrant beskrivit också skolans förvaltning: 
rektors, eventuella ledningsgruppers, lärar- och elevkårens befogenheter, 
uppgifter och möjligheter till delaktighet. 
    Stor omsorg har även denna gång i de lokala läroplanerna ägnats 
bestämmelserna om elevbedömningen. Några har dessutom i läroplanen 
eller senast i skolans studieguide  –  många har en separat, tryckt sådan  –   
infört anvisningar om studentexamen, fastän bestämmelserna om den inte 
ingår i läroplansgrunderna utan utfärdas separat av studentexamensnämnden. 
Så gott som alla de svenska gymnasierna bemödar sig om att genast i början, 
i anslutning till värdegrunden, uppgiften eller verksamhetskulturen betona 
skolan som språk-, kultur- och traditionsbärare, men i vissa fall också som 
förnyare. De sistnämnda frågorna utreds och exemplifieras noggrannare 
nedan.   
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3.2    Gymnasiets uppgift, grundläggande     
    värderingar och verksamhetskultur
 

Uppgiften i relation till omgivningen, språket och kulturen

Enligt anvisningarna för hur den lokala läroplanen skall göras upp i 
Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 (kap. 1.1–1.2) behöver inte de 
enskilda gymnasierna nödvändigtvis formulera de allmänna målen för 
gymnasieutbildningen på nytt, men de skall utifrån dem beskriva sin 
verksamhetsidé, sina värdebetoningar, sin verksamhetskultur, studiemiljön 
och sina arbetssätt (punkterna 1 och 2, s. 9). När läroplanen görs upp skall 
den egna verksamhetsmiljön, bl.a. ”gymnasieortens eller gymnasieregionens  
natur och miljö samt dess språkförhållanden, historia, näringsliv och 
kulturliv” sätta sin prägel på den (Ibid., s. 8). Det kan dock vara svårt att 
uppfylla detta krav på den egna läroplanen utan att samtidigt ta ställning 
till och för sig själv försöka tolka, eventuellt omformulera hela gymnasiets 
allmänna målsättning eller idé.   
   Så gott som samtliga finlandssvenska gymnasier understryker gym-
nasiernas allmänbildande uppgift, antingen med läroplansgrundernas ord eller på 
något annat sätt, t.ex. genom att betona gymnasiets högskoleförberedande 
funktion (som är stadgad i § 1 mom. 2 i GyL). Intressant nog har ganska 
få däremot dragit konsekvenserna av att många av deras elever kommer 
att söka in till yrkeshögskolor, t.ex. genom att betona att eleverna redan 
i gymnasiet borde bekanta sig med yrkes- och samhällslivet, vilket lagens 
första och andra paragraf  föreskriver. Ett undantag utgör den lilla grupp 
gymnasier som tagit in möjligheten att utföra ”samhällstjänst”, t.ex. i för-
samlingar eller föreningar och låter de studerande räkna sig detta till godo 
som en tillämpad kurs. (Jfr social studies i IB-gymnasier.) 
    Vissa gymnasier betonar i enlighet med den andra paragrafens första 
moment gymnasiets pedagogiska eller fostrande uppgift  kraftigare än  kunskaps-  
eller kunskapsinnehållet, d.v.s. dess uppgift att lära eleverna att tänka kritiskt 
och arbeta självständigt, och att sträva efter mognad, något som den s.k. 
Tommola-kommittén i tiden (KB 1993: 31) inför den förra reformen 
lyfte fram på filosofiska och rent av samhällskritiska grunder. Gymnasier 
med en särskild uppgift, t.ex. IB-linje eller humanekologi, framhåller mer 
än andra även fostran till internationalism och globalt tänkande. Någon 
har på nytt tagit de gamla idealen ur målparagrafen (§ 2) i gymnasielagen 
1983 till heders, nämligen att fostra eleverna till ”harmoniska, sunda, an-
svarskännande, självständiga och kreativa människor”.
    Avsikten med de inledande avsnitten i läroplanen har varit att ge 
gymnasierna och deras upprätthållare en möjlighet och i vissa avseenden 
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en direkt skyldighet att analysera målen och värderingarna i relation till 
natur-, samhälls- och språkförhållanden på den egna orten. Allmänt kan 
sägas att gymnasierna även denna gång rätt flitigt har försökt formulera 
om och också utveckla de allmänna målen i läroplansgrunderna, och 
i en del fall också lyckats förankra dem i eller åtminstone knyta an till 
närmiljön. Ett exempel på en komprimerad men fortfarande allmänt hållen 
omformulering av gymnasiets grundläggande värderingar är Björneborgs 
svenska samskolas inledande mening med kursiv stil:

”Björneborgs svenska samskola har som målsättning att utveckla emotionel-
la, sociala, intellektuellt vakna, kunniga, nutidsorienterade och traditions-
medvetna framgångsrika människor med stark känsla för ekologiska, etiska 
och estetiska värden.”

I samma läroplan räknas i punktform upp inte mindre än 21 ideal, av vilka 
en del, t.ex. vördnad för livet och miljöansvar, är hämtade ur de nämnda 
målparagraferna, andra sammanfaller med de allmänna temaområdena 
(t.ex. aktivt medborgarskap och entreprenörskap) och några är egna (fram-
tidsperspektiv och vakenhet). 
 Ett mer systematiskt sätt att omformulera värderingarna är att utgå 
från mot vem eller vad de, dvs. attityderna, riktar sig. Sibbo gymnasium har 
funnit att de gäller (1) förhållandet till andra människor (2) förhållandet till 
arbetet, (3) förhållandet till kulturen samt (4) förhållandet till demokratin, 
dvs. samhällssynen. Här sammanförs alltså tydligt etiska, kulturella och 
samhälleliga värden. Sibbo har emellertid inte nöjt sig med detta, utan har 
lyckats konkretisera dem så, att de också uppfordrar till handling:

”Skolan strävar efter att ständigt slå vakt om jämlikheten inom 
skolsamfundet med avseende på kön, social ställning, yrke och förmögenhet. 
Rasfördomar motverkas genom kunskap om andra kulturer och sedvänjor. 
-Mobbning tolereras inte och mobbningstendenser stävjas i så tidigt stadium 
om möjligt med hjälp av alla tillbudsstående elevvårdsresurser.”

Exempel på ett försök till en omgivningsanalys finns t.ex. i Jakobstads 
gymnasiums läroplan, där inte bara den unika skolträdgården utan också 
stadens karaktär av gammal arbetar- och industrimiljö framhålls. Pargas 
svenska gymnasium framhåller skärgården, och andra, t.ex. Kristinestads 
gymnasium, betonar tvåspråkigheten, inte bara svenskan, som ett värde i 
sig. Korsholm inleder sin läroplan med ett avsnitt om kommunens karaktär 
av blandning av land och hav, fastland och hav, glesbygd och tätort, indus-
tri och jordbruk, och avsnittet sammanfattar också skolans historiska 
bakgrund i Vasa samskola. Nästan alla framhåller i något avseende den 
finlandssvenska kulturen och identiteten, men få har redogjort för vad detta 
egentligen innebär för verksamhetskulturen, t.ex. i form av symboler, och 
för innehållet i de olika ämnena. Några, t.ex. Närpes och Pargas gymnasier, 
räknar upp fest- och högtidstraditioner som man vill föra vidare och ibland 
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också ut till andra, och i Kotka svenska samskola har man låtit trycka 
Kymmenedalens sång på läroplanens baksida. 
     I vilken utsträckning de kulturella idealen och finlandssvenska sär-
dragen också genomsyrar undervisningen och inte bara deklareras, kan 
emellertid inte bedömas utan en grundligare analys av arbetsplanerna 
och  årsberättelserna, i många fall kanske först genom uppföljning av ett 
eller flera verksamhetsår.  Några gymnasier, t.ex. Borgå gymnasium och 
Topeliusgymnasiet i Nykarleby, har med elevkårens hjälp utarbetat och till 
och med låtit trycka utförligare verksamhetsberättelser eller på annat sätt 
dokumenterat viktiga projekt som satt sin prägel på skolan. 

Grundläggande värderingar

I anslutning till värdegrunden eller de grundläggande värderingarna upp-
repas ur riksläroplanen de klassiska, europeiska, nordiska och finländska idealen, 
oftast utan att det – lika litet som i grunderna – konkret sägs ut eller 
exemplifieras vad dessa egentligen innebär eller kunde innebära. Särskilt 
de så kallade minoritetsskolorna framhåller de nordiska kontakternas betydelse, 
kanske dels därför att de tidvis deltagit i nordiska projekt, men också därför 
att de just i form av svenska ”språköar” upplever att de har en roll som 
ambassadörer inte bara för det finlandssvenska utan också för svenskt språk 
och nordisk kultur i vidare mening. Som exempel må nämnas att Svenska 
privatskolan i Uleåborg tidvis haft kontakt med den svenska institutionen 
vid universitetet och att Björneborgs svenska samskolas verksamhet en tid 
kraftigt präglades av många återvändande elever från Sverige.     
    En intressant fråga är hur man har förhållit sig till de kristna livsvärdena 
och traditionerna, vilka inte längre som sådana nämns i läroplansgrunderna, 
fastän de givetvis genomsyrar lagens målparagrafer och kapitel 1.1–1.2 
i läroplansgrunderna, lika väl som de antika bildningsidealen vid sidan 
av modernare idéer som demokrati och hållbar utveckling. Endast ett 
finlandssvenskt gymnasium, nämligen Kronoby, säger klart ut att skolans 
arbete och fostran skall vila på de kristna värderingarna. Några andra, t.ex. 
Närpes, snuddar vid dem genom att ange de kristna högtidstraditionerna och 
därvid även samarbetet med den evangelisk-lutherska hemförsamlingen. 
Oklart förblir hur man i så fall förhåller sig till invandrare med annan 
religiös bakgrund (t.ex. islam) eller till uttalade ateister. 
 Två allmänna mål som gärna kunde ha utvecklats mera på det loka-
la planet är de som nämns i timfördelningsförordningens tredje paragraf  
(mom. 1–2), nämligen värnandet av den naturliga och kulturella diver-
siteten (mom. 1) och det personliga ansvaret därvidlag (mom. 2), samt 
orienteringen i näringslivet och företagsverksamheten på hemorten och 
i regionen. Näringslivets verksamhet och samhällsbygget kommer, t.ex. 
visavi jordbruk, fiske, tung industri, byggnadsplaner och avloppshantering, 
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lätt i konflikt med miljövården. Det hade därför varit bra att redan i  
läroplanen fästa uppmärksamhet på denna samhällskonflikt och för många 
också etiska och personliga fråga. 

Verksamhetskultur och inlärningssyn

Verksamhetskulturen är ett svårt begrepp som härstammar från företags-
världen och begreppet har därför getts ganska olika innebörd i de olika 
läroplanerna. En del har tolkat det som umgängesstil, t.ex. som lärarnas 
och elevernas förhållande till varandra, andra som genomförande av 
fester, högtider och traditioner av ovan nämnd kulturell art. Vissa går direkt 
till ordningsreglerna, och många beskriver skolans umgängesideal i vi-
form, t.ex. Helsingfors stad (gemensamt för alla gymnasier): ”Vi främjar 
delaktighet, ansvarstagande, samarbete och ett sakligt uppträdande”, ”Vi 
stöder Förenta Nationernas deklaration …”, ”Vi respekterar livet, miljön 
och en hållbar framtid”. Skribenterna har alltså på så sätt, med ett stilis-
tiskt grepp, velat föra målparagraferna ur timfördelningsförordningen 
in i skolsamfundet. I de finska läroplanerna har begreppet tolkats så att 
det gäller skolans anda eller atmosfär, d.v.s. verksamhetssätt, öppenhet och 
kreativitet både inåt och utåt.
     Helsingfors stads läroplan är anmärkningsvärd även i annat avseende. 
Den är en av de få där man också skrivit en särskild språkstrategi i vilken 
man med hänsyn till den dominerande finska samhällsmiljön framhåller 
svenskans betydelse som skolspråk och – inte alls obefogat – lärarnas 
betydelse som språkliga förebilder för eleverna. I samma avsnitt betonas 
också rätten för de studerande med annat modersmål att utveckla både 
skolspråket och sitt eget modersmål om det är ett annat än skolspråket. 
Språkstrategin framhåller också betydelsen av ett brett språkprogram ”som 
skall stärka alla studerandes svenska och både tvåspråkiga och enspråkigt 
svenska ungdomars finska, men också utveckla studerandenas kunskaper 
i främmande språk”. Språkets (och språkens) betydelse framhävs alltså i 
Helsingfors på flera olika sätt.
     Inlärningssynen, eller synen på lärande, eller på lärandets väsen, är 
vid sidan av verksamhetskulturen en krävande fråga, som de flesta inte 
gett sig i kast med att utveckla utöver det som sägs i läroplanens grunder. 
En del har därvid försummat det både filosofiskt och pedagogiskt viktiga 
begreppet att ”tolka” det lästa, hörda eller upplevda vid sidan av att ”bygga 
upp” kunskapen, dvs. man har nog uppfattat den konstruktivistiska sidan 
av lärandet men inte märkt att man i riksläroplanen också antytt att det 
finns nyare heuristiska och fenomenologiska teorier om lärandets väsen. 
Däremot har många betonat både de sociala och de individuella aspekterna 
på lärandet. 
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3.3   Studiehandledningen, elevvården och     
    samarbetet med hemmen
 

Allmän bakgrund

Studiehandledningen har från början ansetts vara mycket väsentlig i det 
kursutformade och årskurslösa gymnasiet. En stor nationell utvärdering 
2002 fäste uppmärksamhet på bristerna i den, och ett brett upplagt ut-
vecklingsprogram har lagts upp. Samtidigt skärptes bestämmelserna om 
disciplinen, elevvården och samarbetet med hemmen i och med de länge 
förberedda lagändringarna 478/13.6/2003. Till den tidigare 29 § om särskilt 
stöd för handikappade och andra studerande ”som av någon anledning är i 
behov av särskilt stöd” fogades en ny paragraf  (29 a §) som preciserar (den 
allmänna) elevvårdens syfte och förpliktar utbildningsanordnaren att se till 
att de studerande får information om de hälsovårds- och socialvårdtjänster 
som står till buds och också handleds att söka sig till dessa. Den korta 
bestämmelsen (21 §) om rätten till en trygg studiemiljö byggdes ut med krav 
på ordningsregler och en särskild skydds- eller trygghetsplan i anslutning till 
läroplanen.    
    Specialundervisning finns inte i gymnasiet såsom i grundskolan och 
yrkesundervisningen i den meningen att en elev skulle kunna antas eller 
överföras till sådan med särskilda resurser. Gymnasielagens 13 § har 
emellertid tolkats så att en elev på grund av särskilda handikapp eller 
hälsoskäl, annorlunda tidigare studier el. dyl. kan ha ett avvikande studie-
program, och gymnasiet bör också erbjuda särskilda stödåtgärder åt elever 
som av tillfälliga orsaker blivit efter i sina studier. 
     På grund av dessa nya bestämmelser intogs i läroplansgrunderna 2003 
ett särskilt avsnitt (kap. 4) om stöd och handledning för de studerande med 
ganska detaljerade föreskrifter om vilken typ av åtgärder som är önskvärda 
och möjliga och vilka handledningsplaner och krisplaner som bör göras 
upp. Eftersom dessa bestämmelser är relativt nya och det ofta har klagats 
över bristande resurser för dem, är det skäl att undersöka hur väl de relativt 
små svenska gymnasierna tolkat och utvecklat dem i läroplanerna.
    Det allmänna intrycket är att skolorna rätt omsorgsfullt studerat an-
visningarna angående handledningen och elevvården, bl.a. tänkt igenom 
arbetsfördelningen och utarbetat de ordningsregler och handlingsplaner i 
olika avseenden som lagen och läroplansgrunderna förutsätter. På basis 
av det finska sammandraget om de nya lokala läroplanerna förefaller det 
som om man i de finska läroplanerna skulle ha fäst större avseende vid 
samarbetet mellan de olika förvaltningsgrenarna i kommunen och i vissa 
fall t.o.m. beskrivit hur den studerande skall hänvisas vidare till kommunala 
hälsovårds- och psykologtjänster. De flesta har gjort så att de i texten angett 
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arbetsfördelningen och riktlinjerna för handledningen och vården, och 
sedan som bilagor inrymt skolan ordningsregler, handlednings-, krisplaner, 
räddningsplaner m.m. De svenska gymnasierna förefaller i sin tur ha lagt 
ner mera arbete på dessa. Eftersom bl.a. drogmissbruk och mobbning varit 
på tapeten även i de svenska gymnasierna, ges nedan några exempel på den 
omsorg om dessa frågor som bestämmelserna och publiciteten kring dem 
framkallat.

Studiehandledningen    

De flesta gymnasier har i sina läroplaner på något sätt beskrivit arbetsfördel-
ningen mellan rektor, studiehandledare, grupphandledare och lärare, men 
kanske inte så detaljerat som grunderna egentligen förutsätter. (Se även 
läroplansguiden, kap. 9.1.) Det vanliga och naturliga mönstret är att studie- 
eller elevhandledaren ansvarar för informationen om studierna i gymnasiet och 
yrkesvägledningen i enlighet med lärokursen i ämnet. Studiehandledningen 
betraktas ju i Finland som ett särskilt ämne och har därför i timfördelningen 
tilldelats ett antal undervisningstimmar. De flesta har därtill anslagit ett visst 
minimiantal timmar per elev för den individuella studiehandledningen. Det är 
att observera att denna inte kan ersätta klassundervisningen i läroämnet 
i fråga, dvs. resursen för klassundervisningen kan inte omräknas till 
personliga handledningstimmar, vilket kan vara frestande, särskilt visavi 
den fördjupade kursen, om det på grund av få deltagare inte förefaller 
förnuftigt att försöka förverkliga den i storgrupp. I detta sammanhang kan 
också konstateras att ganska få bjuder ut en egen fördjupad eller tillämpad 
kurs i studiehandledning. En sådan ger möjlighet till en mer flexibel 
introduktion i arbetslivet, de offentliga institutionerna, utbildningen och 
varför inte också föreningslivet på hemorten och i regionen. (Jfr sociala 
studier i IB-läroplanen.)
    Grupphandledarna handhar – enligt de flesta läroplaner –uppföljningen 
av studieprogrammet, följer med elevernas närvaro och handhar period-
betygen. Ämneslärarna är skyldiga att ge eleverna råd visavi kursval och 
uppläggningen av studierna i de enskilda läroämnena. Rektorn ansvarar 
för helheten i anslutning till schemaläggningen och för direktiven till 
handledarna i viktiga frågor t.ex. angående studentexamen, samt vanligen 
även för informationen och samarbetet utåt. Han eller hon leder oftast 
också skolans elevvårdsgrupp, som består av studiehandledaren, kuratorn, 
skolhälsovårdaren och en eventuell skolpsykolog. Gruppen sammankommer 
regelbundet och elevvårds- och trygghetsfrågor är ofta på agendan vid 
lärarkollegiets möten. 
    En fråga som i läroplanerna ofta blir litet oklar är vem som ansvarar för 
handledningen i studieteknik. Är det studiehandledaren eller ämneslärarna? 
Det finns också olika system för uppföljningen av elevernas frånvaro och 
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olika skärpa i frånvarobestämmelserna. Detta kan förorsaka osäkerhet och 
missnöje, om t.ex. gymnasier i samma region är olika stränga. 
     Exempel på en omsorgsfullt utbenad arbetsfördelning i punktform 
för studiehandledningen finns i Virkby och Vörå gymnasier, t.ex. för 
grupphandledaren, vars roll nu betonas mer än under det kursformade 
gymnasiets första decennium. I Virkby anges inte mindre än nio uppgifter, 
utöver de gamla klassföreståndaruppgifterna gällande betyg och frånvaro, 
t.ex. att föra ett enskilt samtal med varje studerande under det andra 
studieåret och att uppmärksamma de studerande och vårdnadshavarna på 
studiestopp och svaga prestationer. Vörå samgymnasium har i något högre 
grad än andra utvecklat lärarens och den övriga skolpersonalens roller. 
Läraren skall enligt Vörå samgymnasiums  läroplan bl.a. ”uppmärksamma 
studerande på betydelsen av goda arbetsvanor och ett gott uppförande 
samt ett etiskt riktigt handlande och hjälpa de studerande att utveckla sin 
studie- och inlärningsförmåga i ämnet”. Den övriga personalen, d.v.s. kanslist, 
vaktmästare, kökspersonal m.fl., skall vid sidan av de praktiska uppgifterna 
”bistå undervisningspersonalen vad gäller den allmänna fostran ” och ”ge 
anvisningar till de studerande i olika situationer”. 
   Ett annat slag av mer resonerande beskrivning av framför allt 
skolkuratorns arbete och av grupphandledningen ingår i läroplanen för 
Mattlidens gymnasium. Den föreskriver  att de studerande som ingår i en 
basgrupp en gång i veckan under hela sin studietid  bör få information om 
vad som händer i skolan och möjlighet att diskutera problem som har med 
skolgången att göra med sin grupphandledare. Grupphandledaren skall om 
möjligt vara densamma under hela gymnasietiden. Detta alltså vid sidan av 
den vanliga, kursformade studiehandledningen. 
   Skolorna i Helsingforsregionen har som en nyhet utvecklat tutorial-
verksamhet för vilken lämpliga äldre studerande utbildas och som dessa 
i viss utsträckning får räkna sig till godo som tillämpade kurser – social 
verksamhet – i sina studier. Tutorialverksamheten har spritt sig från 
högskolorna och är ett beprövat sätt att skapa delaktighet och lära de unga 
att ta ansvar för och handleda andra. Mattlidens gymnasium beskriver 
också de nedan nämnda tutorernas verksamhet och utbildningsprogram. 
Tutorerna skall inom ramen för detta program utarbeta en handlingsplan, 
jobba med frågor kring kommunikation, gruppdynamik och värderingar 
samt diskutera studiehandledningen i skolan. De skall också planera de nya 
studerandenas skolstart och en inledande lägerskola för dem. Det handlar 
alltså verkligen om ett slags (hand)ledarutbildning och målet är tydligt att 
skapa en vi-anda i skolan.       
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Elevvården och tryggheten

Läroplanen för Mattlidens gymnasium innehåller också goda exempel på 
noggrant utformade anvisningar om elevvården. I texten före kursplanerna 
finns det en utförlig beskrivning av bl.a. målsättningen för elevvården, 
skolkuratorns arbete, grupphandledningens innebörd, tutorutbildningen 
och hälsovården. Ordningsreglerna och de olika handledningsplaner och 
verksamhetsmodeller som utarbetats ingår däremot inte, såsom t.ex. i 
grannkommunerna Kyrkslätt och Grankulla, som bilagor i den häftade 
läroplanen.
     I Helsingfors stad har gymnasierna, uppenbarligen i samråd 
med varandra, utarbetat noggranna bestämmelser i skolans så kallade 
trygghetsmapp, som innehåller ordningsregler, en krisplan, skolans, d.v.s. 
fastighetens,  räddningsplan, en antidrog- eller antirusplan och en plan för 
skötseln av arbetshälsan. Helsingforsskolorna har förutom heltidsanställda 
studie-handledare och tutorer även en gemensam speciallärare för 
gymnasierna, som har en klar uppgiftsbeskrivning, i vilken det bl.a. ingår 
att kartlägga förekomsten av läs- och skrivsvårigheter, anordna kurser, ge 
individuell handledning, skriva utlåtanden och skapa verksamhetsmodeller 
för hur svårigheterna skall avhjälpas. I läroplanen ingår också en plan för 
hur de nya studerandena tas emot och introduceras. 
    De övriga gymnasierna i Svenskfinland har inte alltid lika noggrant 
specificerade handlednings- och elevvårdsplaner som Helsingforsregionens 
– det är tydligt att storstadsmiljön ställer större krav i dessa hänseenden 
– men det viktigaste finns med. En del har, kanske av erfarenhet, fäst 
mera uppmärksamhet på vissa saker än på andra. T.ex. Ekenäs gymnasium 
har – med en viss risk för sammanblandning – som bilagor infört en 
räddningsplan och en krisplan, en plan för att förebygga drogmissbruk och 
en handlingsmodell vid mobbningsfall. Pargas gymnasiums krisplan är av 
mer psykologisk art och fäster uppmärksamhet på hur man skall bete sig 
i händelse av dödsfall i skolan eller bland nära anhöriga till eleverna. Den 
punkt i läroplansgrunderna som behandlar trygghetsplanen nämner också 
flera andra saker som bör ingå i den.
       Läroplanen för Gymnasiet i Petalax upptar i den allmänna delen 
sällsynt noggranna handlingsplaner för olika krissituationer, olyckfall, mobbning 
våld och alkohol- och drogmissbruk och betonar också det förebyggande 
arbetet. Vasa gymnasium diskuterar i en bilaga till sin läroplan vilka skol-
personalens möjligheter och skyldigheter är om en elev uppträder berusad i 
skolan. Kyrkslätts gymnasiums ordningsregler innehåller ett tydligt förbud 
mot vistelse av obehöriga på skolområdet, en företeelse som i vissa skolor 
i Sverige föranlett stora bekymmer. 
 All denna satsning på handledning och elevvård motiveras, t.ex. i 
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Brändö gymnasiums läroplan, med behovet att motverka den sociala splittring 
och svåröverskådlighet som det årskurslösa systemet medför, om undervis-
ningsgrupperna ofta ändras och lärarna byts. I motiveringen ingår en viss 
kritik mot det kursutformade och årskurslösa gymnasiet som är värd att 
begrundas. Kan det vara så att det finländska kursformade gymnasiet, 
samtidigt som det uppenbart effektiverat verksamheten, även bidragit till en 
del sociala problem som man nu måste bemöta med striktare ordningsregler, 
mera handledning och elevvård? Eller ligger ungdomarnas oro djupare, i 
samhällsutvecklingen, i lättare tillgängliga negativa beteendemönster och 
minskat vuxenansvar, i en övertro på de ungas förmåga att ta ansvar för 
sig själva, eller rentav i andra samhällstrender? Liknande och mycket större 
problem i de rikssvenska gymnasierna pekar i denna riktning.  
      För de finländska gymnasiernas del har Utbildningsstyrelsen dock i 
tidigare enkäter kommit fram till att de flesta anser fördelarna med strikt 
kursformighet och årskurslöshet vara större än de antydda nackdelarna; 
få är beredda att återgå till det gamla spridda systemet. Syftet med 
reformerna 1985 och 1994 var ju uttryckligen att fostra eleverna till större 
självständighet, att lära dem att också ta ett eget ansvar för sina val och sina 
studier. Svårigheterna skulle övervinnas med effektivare studiehandledning 
och information. Som exemplen ovan visar är många också på god väg i 
denna riktning. 
    Det sagda betyder emellertid inte att inte resurseringen av studie-
handledningen fortfarande är för liten på alla nivåer. Emedan resurserna 
inte är öronmärkta, kan gymnasiets upprätthållare eller gymnasiet självt 
avdela tillräckliga resurser för studiehandledningen och elevvården genom 
att knappa in t.ex. på utbudet av valfria kurser. En större totalresurs 
eller s.k. öronmärkning kan i dagens läge vara svår att uppbringa. I detta 
hänseende skulle eventuellt ett bättre samarbete mellan rotlarna inom en 
kommun eller mellan närliggande kommuner kunna ge ett visst mervärde. 
I det förra hänseendet statuerade Malax kommun med sin elevvårdsgrupp 
över förvaltningsgränserna kring narkotikaproblemen för ett par år sedan 
ett gott exempel.
 I detta sammanhang kan påpekas att barnskyddslagen av år 1983 
för närvarande omarbetas i sin helhet. De centrala principerna gällande 
det ovan nämnda ansvaret hos alla offentligt anställda och förtroendemän 
som arbetar med barns och ungas välfärd  ändras inte, och dessa principer 
föranleder heller inga ändringar i de ovan citerade bestämmelserna i skol-
lagarna. Däremot kommer skyldigheten att ge akt på välmåendet och 
anmälningsskyldigheten enligt propositionen (§ 25) att skärpas och speci-
ficeras betydligt, så att de ansvariga bättre vet vad man skall ge akt på, när 
anmälan skall göras. En anmälan skall kunna ske till och med utan hinder 
av familjens integritet och vanliga sekretessregler. Enligt lagförslaget skall 
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också större uppmärksamhet än tidigare fästas på det förebyggande barn-
skyddet och vid samarbetet mellan de kommunala myndigheterna.   
     

3.4    De allmänna temaområdena 
    (Lpg kap. 5.1)

En annan nyhet i läroplansgrunderna 2003 är att målen för de så kallade all-
männa eller integrativa temaområdena första gången sedan de stora kom-
mittébetänkandena 1977 (KB 1977: 2 del II A och E) utkom har definierats 
noggrannare, så att det ur dem också går att härleda läroinnehåll och verk-
samhet. För den grundläggande undervisningens del fanns det en början 
till integrativa temaområden redan i grunderna 1994 (s. 32–39), men för 
gymnasiets del hänsköts dessa med några allmänna ord till gymnasierna 
själva. I analysen av gymnasiernas egna läroplaner 1997 visade det sig därför 
att man inte heller på lokal nivå hade kommit mycket framåt i detta avseende, 
utan att tänkesättet i skolorna fortfarande var mycket ämnesbundet eller 
ämnescentrerat enligt den traditionella ämnesindelningen. 
    Det är svårt att i detta skede säga vart den noggrannare mål- och 
innehållsbeskrivningen av temaområdena denna gång kommer att leda, 
eftersom några särskilda, nya resurser inte har anvisats för dem. De allmänna 
temaområdena har på riksnivå varit ett sätt att i läroplanen inlemma sådana 
moderna teman och samhällsfrågor som går ut över ämnesgränserna och 
som angår hela vår moderna livsstil. Å andra sidan kan de i praktiken knappast 
förverkligas på allvar, om inte varje läroämne tar ansvar för dem och lyfter 
fram dem i lämpliga portioner och sammanhang ur sin synvinkel.  I arbetet 
med de enskilda lärokurserna i Utbildningsstyrelsen under åren 2001–2003 
gavs alla ämnesgrupper i uppgift att för styrgruppen skriva ner hur de 
beaktat eller införlivat temaområdena i de enskilda ämneslärokurserna. 
På så sätt infördes i beskrivningen av det centrala innehållet för nästan 
varje enskild kurs i t.ex. främmande språk, ett tema eller åtminstone en 
hänvisning till det. (Se t.ex. A-lärokursen i främmande språk, kurserna 
1–6, där temaområden är angivna med citationstecken.) Förhoppningsvis 
kommer detta att sätta spår i textval och i samtalsövningar inom kurserna i 
fråga också i skolorna. 
     I arbetet med den nya timfördelningen under åren 2001–2002 
fanns det en tanke på att man av de fördjupade och tillämpande kurserna 
borde anslå någon eller några kurser för temaområdena, men emedan 
rörelsefriheten för dessa även i övrigt minskade, ville man inte ytterligare 
minska den personliga och lokala valfriheten. I detta avseende gick Finland 
då en annan väg än t.ex. Danmark, som för sitt gymnasium samtidigt 
stakade ut en motsatt väg: undervisningen skulle börja i den första 
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årskursen med integrativa projekt och allmänna basfärdigheter och först 
därefter differentieras i enskilda läroämnen och ämnesområden.   
      Då man börjar granska hur de nu definierade temaområdena anam-
mats i de lokala läroplanerna finner man snart att strategierna i dem följer 
det allmänna mönstret för hur målen och innehållet implementerats i 
läroämnena. De flesta har, både i de finska och svenska gymnasierna, citerat 
läroplansgrunderna som sådana, eventuellt med något litet tillägg i slutet 
av avsnittet eller efter varje temaområde om hur man vill eller kommer att 
förverkliga det. Något gymnasium har enbart räknat upp temaområdena 
med ett konstaterande att de förverkligas i de enskilda läroämnena. Andra 
går litet längre och skiljer mellan tillämpning av dem i undervisningen 
och i skolans övriga verksamhet, t.ex. genom temadagar kring miljövård 
och hälsa eller i samband med fester och kulturella projekt som stärker 
identiteten. 
    I några få fall har skolans läroplansförfattare observerat att man 
också kan ha egna temaområden. Så har t.ex. Kronoby gymnasium i sin 
läroplan lagt till internationalism med hänvisning till att man årligen deltar 
i vissa internationella projekt. Jakobstads gymnasium framhåller som 
temaområde den europeiska dimensionen och internationalism i akt och 
mening att motivera de studerande till studier i andra språk än finska och 
engelska. Specialgymnasierna tenderar att göra sin särskilda uppgift till ett 
temaområde, vilket det i vissa fall faktiskt är eller kan vara.  
    Ett gott exempel på ett gymnasium som inte upprepat grunderna, 
utan i stället tema för tema tänkt igenom hur man i skolan vill förverkliga 
dem är Tölö gymnasium, som har särskilda uppgifter. T.ex. det första tema-
området aktivt medborgarskap och entreprenörskap förverkligar skolan så 
att dess elever deltar i samhällslivet via skolans elevkår och internationella 
organisationer, t.ex. Unicef, och så att man i skolan anordnar fester och 
konstnärliga evenemang med hjälp av vilka man samlar in medel för 
hjälpverksamhet. Denna verksamhet ingår i skolans specialuppgift kring 
humanekologi och den är väl känd i Helsingfors tack vare skolans synliga 
kampanjer. De svenska gymnasier som tagit ett verkligt kreativt grepp på 
temaområdena är dock så få, att det inte på samma sätt som i det finska 
sam-mandraget kan göras en empirisk sammanfattning eller analys av 
dessa.
    Ett systematiskt grepp på tillämpningen av temaområdena har t.ex. 
gymnasierna i Karis, Tammerfors, Kristinestad, Virkby och Helsinge. 
I Karis-Billnäs gymnasiums läroplan konstateras att skolan avser att 
förverkliga de citerade temaområdena på tre olika sätt, (1) i anslutning till 
de obligatoriska kurserna och särskilt till vissa fördjupade och tillämpade 
kurser, (2) genom temadagar, fester och exkursioner, samt (3) genom 
att bereda de studerande möjlighet att delta i projekt eller integrativa 
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kurser. Ett par gymnasier som valt att huvudsakligen genomföra dem via 
undervisningen i olika läroämnen har gjort en tankekarta i form av ringar 
inom vilka de ämnen som bidrar till respektive tema angetts (Kristinestad) 
eller en mera detaljerad kursöversikt i detta syfte (Virkby). Tammerfors 
svenska samskolas gymnasium använder en matris för samma ändamål.     
      Tyvärr finns det också några gymnasier som helt har förbisett de 
föreskrivna temaområdena och i stället framhåller annan verksamhet, 
samarbetsfrågor och projekt, som man eventuellt anser att kan ersätta de 
fastställda temaområdena, vilket dock inte är fallet om inte projekten är 
anknutna till dem. Trots dessa undantag har de allmänna temaområdena 
nu trängt igenom bättre än vid läroplansreformen 1994–1996. Det återstår 
att se om detta också ger utslag i form av synlig, integrativ verksamhet så 
som i specialgymnasierna, eller om man lyckas motivera integrationen med 
de ämnesövergripande uppgifter i realämnesproven i studentexamen som 
också skall kunna tangera de allmänna temaområdena. 
    T.ex. i realprovet i biologi våren 2006 ingick en uppgift (nr 8) i vilken 
det gällde att reda ut varför kroppen behöver vissa mineraler och vitaminer 
och vad brist på dessa kan leda till. Uppgiften är självfallet en sådan i 
vilken skribenten förväntas kombinera insikter i biologi och hälsokunskap, 
men om frågan också behandlats t.ex. på en temadag eller i anslutning 
till skolmaten, är den säkert lättare att exemplifiera. I ämnet geografi 
fanns samma år en krävande jokerfråga, i vilken landsbygdens problem i 
utvecklingsländerna och industriländerna skulle behandlas. För att ge höga 
poäng måste svaret behandla miljöproblematiken, vilken kan te sig helt  
olika ur de motsatta målgruppernas perspektiv. Uppgiften ansluter sig  
direkt till målpunkterna 1, 3 och 5 i det första allmänna temaområdet i 
läroplanens grunder, och den måste ha varit tacksam för de studerande, 
t.ex. på den humanekologiska linjen i Tölö gymnasium, eller i andra 
gymnasier som deltagit i något u-landsprojekt och tvingats reflektera över 
de efterlysta skillnaderna på landsbygden. 
    De integrativa uppgifterna i realproven räcker dock knappast till 
för att motivera alla de specificerade temaområdena och de otaliga syn-
vinklar som ingår i dem. Några gymnasier har försökt trygga en viss 
mångsidighet genom att fastslå att åtminstone ett tema skall genomsyra 
skolans verksamhet varje läsår, eller genom att undervisningen varje period 
tar fasta på ett gemensamt område. Ett gymnasium påpekar helt riktigt 
i läroplanen att detta kräver att lärarna regelbundet sammankommer för 
att komma överens om ett gemensamt tema, diskutera det och informera 
varandra om vad man i respektive ämnen behandlar eller kan behandla som 
tangerar området i fråga. Om så sker har temaområdena redan vunnit ett 
syfte. 
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3.5    Läroämnen med egen finlandssvensk     
    profil  
 
3.5.1  Modersmål och litteratur (svenska)

Föreliggande analys av läroplaner i ämnet modersmål och litteratur baserar 
sig på en genomgång av 30 gymnasier med svenska som undervisningsspråk.  
Läroplanen i modersmål och litteratur har granskats utgående från de 
kriterier som använts vid analysen av samtliga ämnen i de finskspråkiga 
gymnasierna. 
   Vid genomgången visade det sig att de allra flesta gymnasier för 
de obligatoriska kursernas del har återgett kurserna så som de beskrivs 
i Grunderna för gymnasiets läroplan. I de avvikande fallen har kurs-
beskrivningarna förkortats, och i några skolor har målbeskrivningarna 
lämnats bort för de olika kurserna. Distansstudier för modersmålets del 
nämns inte i en enda läroplan, inte heller studier på något annat språk än 
skolans undervisningsspråk. 

Specifika kurser, temaområden och diplom

En genomgång av de skolspecifika extra kurserna i modersmål och litteratur 
visar att man kan indela gymnasierna i tre lika stora kategorier: sådana 
som inte erbjuder några kurser alls (en tredjedel av samplet), sådana som 
erbjuder 1–3 extra kurser (likaså en tredjedel av samplet) och slutligen en 
sista tredjedel som i sin läroplan erbjuder en stor mångfald av kurser, låt vara 
att ett flertal av dem kanske aldrig förverkligas i praktiken. Bland de extra 
kurserna finns kurser av alla slag: muntlig kommunikation, skrivträning, 
litteratur, mediekunskap, drama. Det sammanlagda antalet extra kurser i 
samplet på 30 gymnasier är 77. Speciellt de skolor som erbjuder mer än 
tre extra kurser visar prov på en stor kreativitet när det gäller att skapa 
nya kursinnehåll. Några exempel på kursbeteckningar kan här vara på sin 
plats: Vi gör en tidning, Filmkunskap, Litteratur i världen, På mediernas spelplan, 
På slutrakan – skrivkurs inför studentexamen, Praktisk journalistik, Aktuell kul-
tur på svenska, Studentförberedande svenska, Litteratur på egen hand, Kreativ och 
processinriktad skrivning, Utveckla ditt språk, Fantasy – och science fiction-litteratur, 
Kulturjournalistik, och Drama. 
 I sammanlagt 7 av de genomgångna 30 läroplanerna finns en rekom-
menderad studiegång, d.v.s. man anger i vilken ordningsföljd kurserna helst 
bör avläggas. Man kan räkna med att dessa skolvisa rekommendationer 
även följs i praktiken, eftersom de säkert är starkt bundna till schemat, 
och eftersom små gymnasier inte kan erbjuda samma kurs flera gånger per 
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termin eller läsår. Den angivna ordningsföljden kan också tänkas ha ett 
samband med hur gymnasiet i fråga väljer att förverkliga kursinnehållet.
 Gällande modersmålets koppling till temaområdena varierar läro-
plansbeskrivningarna från inget omnämnande alls, till mycket detaljerade 
beskrivningar av hur de olika temaområdena bör integreras i undervisningen. 
Ett gymnasium har en helhetsöversikt över alla temaområden och exakt i 
vilka kurser i varje ämne dessa skall integreras i undervisningen, t.ex. så 
att Aktivt medborgarskap och entreprenörskap skall integreras i kurserna 
6–8 för modersmålets del. Hållbar utveckling och Teknologi och samhälle 
ingår enligt denna skola inte alls i modersmålsundervisningen, medan ett 
annat gymnasium har nämnt även dessa temaområden för modersmålets 
del, och även hur de skall kopplas till undervisningen i modersmål och 
litteratur. Hela 18 gymnasier har inte nämnt temaområdena över huvud 
taget i kursbeskrivningarna för modersmål och litteratur. Gymnasiediplom 
nämns väldigt sällan; endast 2 av gymnasierna erbjuder gymnasiediplomet 
i teaterkonst. Ett par gymnasier nämner också att de ger abiturienterna 
möjlighet att avlägga det riksomfattande provet i muntlig kommunikation. 

Lokal färg och centrala linjedragningar i ämnet

Den bifogade översikten över gymnasierna visar ytterligare hur de olika 
lokala profilerna ser ut. Speciellt gymnasiernas egna extra kurser säger en hel 
del om de lokala behoven, och om var i Svenskfinland gymnasiet är beläget. 
De lokala profilerna har också med stor sannolikhet ett samband med den 
tradition respektive gymnasium har, t.ex. vad gäller drama eller medietexter. 
Av de genomgångna gymnasierna betonar fem medietexter och eller journa-
listik, och fem betonar litteraturen. Skrivandet eller skrivprocessen betonas 
av många, likaså muntlig uttrycksförmåga. Den lokala kulturen lyfts fram 
specifikt av tre gymnasier i Österbotten, medan ytterligare fyra gymnasier 
betonar finlandssvenska särdrag, eller tvåspråkighet. Därutöver betonar två 
gymnasier det mångkulturella perspektivet. Övriga områden som lyfts fram 
specifikt i läroplanerna är film, demokrati, drama, kontrastiv undervisning 
svenska-finska, skrivträning för studentprovet och kultur i allmänhet. 

Allmänna intryck

Det är uppenbarligen så att det grovt taget finns tre sätt att utarbeta skolvisa 
gymnasieläroplaner: en del skolor har utförliga lokala beskrivningar, 
och många extra kurser, medan en grupp skolor i stort sett återger läro-
plansgrunderna, och en tredje grupp skolor har gått in för en så kortfattad 
läroplan som möjligt, och därmed också förkortat kursbeskrivningarna för 
de obligatoriska kurserna. 
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3.5.2  Finska

Till granskning av den lokala implementeringen av lärokurserna i det andra 
inhemska språket finska togs 26 läroplaner eller med andra ord ca tre 
fjärdedelar av de svenskspråkiga gymnasiernas läroplaner. I samplet ingick 
gymnasier både från tvåspråkiga städer i södra Finland och från lands-
bygdsskolor på de svenskspråkiga områdena i Österbotten samt ytterligare 
två av de fyra svenskspråkiga gymnasierna i finskspråkiga städer. Det 
undersökta materialet kan därför betraktas som tillräckligt representativt. 
        

De olika lärokurserna – utbud och användning

På grund av de svenskspråkiga gymnasieelevernas varierande språkliga 
miljö finns det skäl att först granska i vilken mån de tre olika lärokurserna i 
finska erbjuds och utnyttjas. Inställningen till utbudet förefaller att ha varit 
ganska pragmatisk. Många har helt utelämnat B-finskan på grund av att 
endast någon enstaka invandrare, som har kommit till den grundläggande 
utbildningen i ett senare skede, vill eller måste studera finska enligt den. I de 
flesta landsbygdsgymnasierna i Österbotten har den modersmålsinriktade 
lärokursen valts bort, uppenbarligen på grund av att det i dem finns så få 
tvåspråkiga elever att det inte lönar sig att försöka genomföra den. På helt 
finskspråkiga orter har man igen inte tagit in annat än den modersmåls-
inriktade lärokursen.
    Denna pragmatiska inställning till de olika lärokurserna leder till 
ett rättsskyddsproblem. Hur går det t.ex. om det vid de svenskspråkiga 
gymnasierna i Tammerfors eller Björneborg kommer en elev som inte är 
tvåspråkig och därför inte har förutsättningar att följa den modersmåls-
inriktade lärokursen? Eller omvänt: borde inte de tvåspråkiga eleverna i 
de svenskspråkiga gymnasierna i Österbotten ha samma möjlighet som 
de tvåspråkiga eleverna i södra Finland att studera enligt den modersmåls-
inriktade lärokursen, och inte tråkas ut av grundläggande grammatik i den 
traditionella A-lärokursen, som de redan har inbyggd i sin språkförmåga?  
    I inledningen till finskan i läroplansgrunderna (s. 84) sägs att ”två-
språkiga skall ges (här kursiverat) möjlighet att fördjupa sina kunskaper i finska 
språket och litteraturen enligt den särskilt definierade modersmålsinriktade 
lärokursen”. Ordalydelsen är så pass förpliktande att ett bortlämnande av 
denna lärokurs från läroplanen måste betraktas som normstridigt, såvida 
det inte bindande kan bevisas att skolan inte alls har tvåspråkiga studerande. 
(Sådana gymnasier finns det inte längre i Svenskfinland, inte ens på 
Åland.)  På motsvarande sätt är det oriktigt att enstaka enspråkigt svenska 
studerande i Tammerfors tvingas studera över sin kapacitet, d.v.s. enligt 
den modersmålsinriktade lärokursen. Timfördelningen och läroplanerna 
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är skrivna ur den studerandes synvinkel; han eller hon har i princip rätt 
att välja en lärokurs på sin nivå, om det ges alternativ på nationell nivå. En 
brist på riksnivå är i sin tur att den modersmålsinriktade finskan ännu inte 
kunnat förverkligas i studentexamen annat än som en ganska illusorisk 
möjlighet att byta ut det andra inhemska språket mot proven i finska 
respektive svenska som egentligt modersmål, vilket inte är detsamma som 
modersmålsinriktad finska eller svenska. 
     I takt med ibruktagandet av den nya timfördelningen (2003) hål-
ler det på att uppkomma ett nytt, i praktiken betydligt större problem 
med de olika lärokurserna i finska, nämligen det att de svenskspråkiga 
gymnasisterna enligt den nya timfördelningen inte är tvungna att studera 
också det andra språket enligt A-lärokurs ifall de redan har A-engelska 
på sitt studieprogram, vilket oftast är fallet i de svenska gymnasierna. 
För den studerande är det tillräckligt att han eller hon har ett A-språk på 
avgångsbetyget från gymnasiet (och från den grundläggande utbildningen). 
De studerande har således rätt att byta ut tidigare påbörjade studier i finska 
eller engelska enligt lång lärokurs (A-nivå) till studier enligt medellång (B-
nivå), även fastän de i den grundläggande utbildningen har studerat båda 
på A-nivå. Eftersom en betydande del – över hälften –  av de studerande 
i de svenskspråkiga gymnasierna i Österbotten numera, oberoende av 
studierna, i studentexamen väljer att avlägga prov i finska enligt den medel-
långa lärokursen, kan ett dylikt nivåbyte redan i studieprogrammet för 
många utvecklas till ett alltför frestande ’lättare’ alternativ. Några läromedel 
enkom anpassade för B-finska finns det dock inte, och tre olika lärokurser 
i ett och samma läroämne i små landsbygdgymnasier, med oftast bara två 
serier, kan även resursmässigt bli en övermäktig uppgift.  

Olika skrivsätt och lokalfärg i kursinnehållet och i kursutbudet

Det sätt på vilket ämneslärokurserna, i synnerhet kursbeskrivningarna, i 
läroplansgrunderna har tolkats och eventuellt genomförts eller bearbetats 
med tanke på de lokala läroplanerna, är avgörande med tanke på läroplans-
systemet. Hur slaviskt följs grundernas ordform och hur mycket lokalt 
stoff  inympas eller hänvisar man till de lokala förhållandena, d.v.s. verk-
samhetsmiljön? Frågan är speciellt intressant när det gäller finskan, eftersom 
utgångspunkterna och språkmiljön också för dem som läser samma 
lärokurs varierar rätt kraftigt i de svenskspråkiga skolorna. Lärokurserna i 
finska skiljer sig dessutom från lärokurserna i svenska och i de främmande 
språken så att kursbeskrivningarna är noggrannare: de innehåller bl.a. 
grammatik och vinkar om vad den studerande bör kunna efter kursen. 
  I en fjärdedel av läroplanerna har grundernas ordform och fram-
ställningssätt inte ändrats just alls. I slutet av kurserna har i bästa fall pla-
cerats en bestämmelse om att kursen kan studeras självständigt eller att den 
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också i närundervisningen måste fullgöras med godkänt vitsord. Att göra 
så i läroplanen är möjligt och oftare använt kunde det vara ett beaktansvärt 
sätt att säkra de grundläggande kunskaperna. 
    I några läroplaner har man betonat det grammatikaliska stoffet genom 
att placera det på en egen rad. I vissa läroplaner har bestämmelserna om 
på vilket sätt kursen skall genomföras kursiverats. Ibland nämns förutom 
målen och innehållet även arbetssätten och utvärderingsskyldigheten. I två 
fall har man till och med nämnt de delar eller stycken som skall läsas i 
läroboken, såsom man gjorde tidigare i läroverkens årsberättelser.     
      Betydligt vanligare är att kursinnehållet utökas med tillägg eller exem-
pel som ger lokalfärg. Nästan alla svenskspråkiga landsbygdsgymnasiers 
läroplaner i Österbotten innehåller, synbarligen som resultat av samarbete, 
sådant stoff. I kursen om samhället och massmedierna hänvisas t.ex. till 
kommunala organs protokoll och lokala tevesändningar. I kursen om ut-
bildning och näringsliv talas t.ex. om växthus, minkgårdar, båtvarv och 
fiske.
     Ett tredje, tidigare vanligt sätt att beakta de lokala språkförhållandena 
eller studerandenas brokiga baskunskaper, är att erbjuda skolvisa, fördjup-
ande eller tillämpande kurser. De läroplaner som uppgjordes på basis av 
1994 års läroplansgrunder innehöll många sådana kurser för finskans del, i 
synnerhet i enspråkiga bygder. Nu förefaller denna trend att ha brutits. I de 
österbottniska landsbygdsgymnasierna erbjuds endast en eller två sådana 
skolvisa kurser. Av dem är den ena ofta en integrativ kurs avsedd att tas 
i början av gymnasiestudierna och den andra en kurs som förbereder för 
studentexamen. Kurser av det senare slaget förekommer också ibland i 
samband med ”mofi”-kurserna. – Är de färre skolvisa kurserna ett resultat 
av kommunernas sparsträvanden, av det andra inhemska språkets valbarhet 
i studentskrivningarna, eller en antydan om ett minskande intresse för 
språkstudier överhuvudtaget?  

   

Den modersmålsinriktade finskan (”mofi”)

Eftersom den modersmålsinriktade lärokursen inte i nämnvärd grad  
används i svenskan i de finskspråkliga gymnasierna, är det skäl att särskilt 
undersöka på vilket sätt den förverkligas i finskan. Det handlar alltså 
inte om en förkortad modersmålskurs, utan snarare om en fördjupad  
A-lärokurs i finska. Kursernas namn och motivkretsar är samma som i  
A-finskan, men målen är betydligt högre ställda och innehållen djupare och 
mera omfattande. Väsentligt stoff  är enligt grunderna den finskspråkiga 
skönlitteraturen, språkets olika register och språkriktighet. 
    Denna lärokurs har nu också tagits med i de flesta svenskspråkiga 
gymnasiernas läroplaner, till och med i några landsbygdsgymnasier i 
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Österbotten, fastän det inte finns många tvåspråkiga elever i dessa skolor. 
I ett par fall har man bara hänvisat till den genom att räkna upp dess 
principiella skillnader till A-finskan, men utan att beskriva kurserna.
    Kursbeskrivningarna av den modersmålsinriktade lärokursen har 
liksom i fråga om A-lärokursen ibland indelats i mål- och innehållspunkter 
och kompletterats med några ord om arbetssätten och bedömningen. Des-
sa tillägg är dock ganska allmänna till sin natur. Man konstaterar t.ex. att 
”eleverna arbetar mångsidigt med muntliga och skriftliga uppgifter” och 
att man i bedömningen ”vid sidan av eventuella kursprov även skall beak-
ta elevernas aktivitet och muntliga och skriftliga prestationer”. Endast i ett 
fall har lite lokalfärg inympats i den modersmålsinriktade lärokursen, t.ex. 
”problem i Helsingforsregionen, trafiken och massmedierna i huvudstads-
regionen, och gästföreläsare från företag i Helsingfors”.
     Som tillämpad kurs har ibland införts en portfoliokurs som be-
handlar skönlitteratur. Läroplanen för gymnasiet i en liten tvåspråkig stad i 
Nyland innehåller en översättningskurs och en litteraturkurs som alternerar 
på kursbrickan. Uppsatsskrivning erbjuds i samma gymnasium i samarbete 
med det finskspråkiga gymnasiet.   
     I de få svenskspråkiga gymnasier där man på grund av de studerandes 
tvåspråkighet inte erbjuder annat en modersmålsinriktad finska har 
som ett slags kompromiss även inkluderats grammatik från A-kursen i 
kursbeskrivningarna. Den traditionella A-lärokursen i finska innehåller 
förstås också krävande strukturellt stoff. När sådant stoff  fogas till den 
modersmålsinriktade finskan finns det emellertid en risk för att det också 
behandlas på samma sätt som i A-finskan, och att de tvåspråkigas verkliga 
behov inte analyseras noggrannare.        

Iakttagelser i anslutning till bedömningen och studentexamen 

På grund av det ovan sagda är det skäl att undersöka vad som sägs om 
bedömningen och eventuellt också om studentexamen i samband med 
lärokurserna i finska. I en del av de undersökta läroplanerna ges allmänna 
anvisningar om bedömningen genast i början av läroplanen. I dem hänvisas 
i fråga om hinder för studiegång och självstudier till lärokurserna i de 
olika läroämnena, således även till lärokurserna i finska. Såsom i början 
konstaterades nämns sådant i många läroplaner före kurserna eller efter 
den enskilda kursen. Ibland har också läroplansgrundernas allmänna regel 
för hur slutvitsordet i ett läroämne bildas upprepats.  
    I ett gymnasium har man i finskan, liksom också i de övriga språken, 
efter varje kurs en ganska detaljerad beskrivning av vad som förutsätts för 
vitsordet goda kunskaper och färdigheter (8). Där förefaller man delvis 
ha utnyttjat den europeiska referensramen, delvis de prestationer gällande 
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finskan som anges i läroplansgrundernas kursbeskrivningar. 
   Endast vid ett gymnasium har man i samband med lärokurserna i 
finska behandlat studentexamen och de kurser som krävs för att få avlägga 
den. Till beskrivningen ansluter sig en rekommendation om lämplig 
studiegång. 

Det allmänna intrycket 

Det allmänna intrycket av beskrivningarna av finskan i de läroplaner som 
uppgjorts i de svenskspråkiga gymnasierna under år 2005 är att de är ganska 
lika. De följer bestämmelserna i grunderna betydligt bättre än de planer 
som uppgjordes på basis av 1994 års grunder. En delorsak till detta är att 
ganska få verkligen har gett sig i kast med att utveckla läroplansgrundernas 
kursbeskrivningar med beaktande av de lokala förhållandena. Lokalfärg 
hittas i några landbygdsgymnasier i Österbotten samt även i Helsingfors. 
    Den varierande språkliga miljön och elevernas tvåspråkighetsgrad 
framgår snarare av i vilken grad man har utnyttjat den modersmålsinriktade 
lärokursen och i någon mån, men inte lika mycket som tidigare, av det 
erbjudna antalet skolvisa kurser. I några fall har man beskrivit språkmiljön på 
något annat ställe i läroplanen eller till och med gjort upp en språkstrategi, i 
vilken man lovar att satsa på att differentiera undervisningen i modersmålet 
och finska. Endast i ett fall förekommer antydningar om samarbete med 
finskspråkiga gymnasier kring finskundervisningen.        
    Den modersmålsinriktade lärokursen har utnyttjats åtminstone på 
tvåspråkiga, ibland också på enspråkiga orter. Den har dock utvecklats 
mindre än A-lärokursen. B-lärokursen är tillsvidare med i endast ett par 
läroplaner, uppenbarligen som bedömningsgrund för enstaka studerande 
med ett främmande modersmål. Om de som skriver den medellånga läro-
kursen i studentexamen också börjar kräva studier på denna nivå, kan 
detta inom en nära framtid utvecklas till ett såväl rättsligt som praktiskt 
problem. 

3.6   Lokala profileringar och särdrag i 
     t imfördelningen och kursutbudet

Det allmänna intrycket är att gymnasierna nu, i de läroplaner som utarbetats 
2004–2005,  i betydligt högre utsträckning än utifrån grunderna 1994 nöjt 
sig med att upprepa eller på något sätt komprimera innehållet i riksläro-
kurserna. Detta är naturligt med hänsyn till den kraftigare specificering 
som skedde i grunderna 2003. Bilden av läroinnehållet varierar betydligt 
beroende på vilket av skolans officiella dokument man betraktar. En del 
publicerar på sina hemsidor bara ett slags förkortade kursguider för de 
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studerande, där kursbeskrivningarna kan bestå antingen bara av några 
punkter eller av ett kort textstycke med det allra väsentligaste.  Intressant 
är även frågan om i vilken utsträckning rikslärostoffet implementerats, dvs. 
bearbetats och tolkats, med hänsyn till omgivningen, huruvida det har getts 
t.ex. en särskild finlandssvensk prägel eller i något annat avseende anpassats 
till skolans profil eller särskilda uppgift i enlighet med deklarationerna 
angående skolans uppgift, värderingar och verksamhetskultur. 
     Skolans profil och satsningar kan och bör synas redan i timfördel-
ningen, som skall ingå i den lokala läroplanen. Så är också oftast fallet i de 
analyserade läroplanerna. Man kan av utbudet på fördjupade och tillämpade 
kurser se vilka sidor av allmänbildningen skolan vill framhålla, också även 
om inte på långt när allt kan förverkligas. Detta gäller givetvis särskilt de 
gymnasier som har en särskild uppgift, men också många andra har strävat 
efter ett eget lockande utbud. De små justeringarna i den nya timfördelningen 
(2002) i jämförelse med den tidigare (1993) – två obligatoriska kurser och 
fyra riksomfattande fördjupade kurser har tillkommit – tycks inte nämn-
värt ha hindrat den profilering som möjliggjordes redan i och med det 
kursutformade gymnasiet i timfördelningarna 1978 och 1985.
    Eftersom kursutbudet är det överlägset mest utnyttjade sättet att i 
praktiken låta skolans och omgivningens behov komma till uttryck och 
samtidigt försöka locka nya studerande med ett intressant och mångsidigt 
kursutbud, skall det i gymnasiebeskrivningarna nedan ges relativt stort 
utrymme. Beskrivningen av kursutbudet kompletteras med de allmänna 
intryck om skolans profil som utredningsmannen fått vid skolbesök och 
via gymnasiernas hemsidor. Genomgången i detta kapitel, i kombination 
med föregående avsnitt, ger förhoppningsvis en helhetsbild av det finlands-
svenska i gymnasiernas läroplaner utifrån de nya läroplansgrunderna 2003. 
Det är dock att observera att läroplansprocessen fortsatt i vissa gymnasier 
medan denna utredning pågått. Det finns på sina håll redan nya eller 
bearbetade versioner av de första dokument som uppstod under läsåret 
2004–2005, då den nya läroplanen skulle godkännas i de kommunala 
organen och tas i bruk hösten 2005. En del av dessa uppdateringar eller 
preciseringar har beaktats också här på basis av kommentarer av rektorerna 
i januari 2007. 

Helsingforsregionen

Läroplanerna för de fyra svenska gymnasierna i Helsingfors är olika 
utformade på så sätt att Gymnasiet Svenska normallyceum och Tölö 
gymnasium till största delen beskriver mål och innehåll i kursform, medan 
Gymnasiet Lärkan använder sig av korta textstycken. Brändö har gått en 
medelväg så att man i de flesta läroämnen skrivit några textrader och sedan 
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lagt till litet om metoder och om kursbedömningen.  Tölö gymnasium har 
genomgående beskrivit ämnenas mål och innehåll i punktform, men efter 
innehållet har man liksom i Brändö lagt till några ord om arbetssätt och 
bedömning per kurs, vilket gett möjlighet till ett och annat lokalt drag. 
    Gymnasierna i Helsingfors har via timfördelningen och kursutbudet 
ganska tydligt kunnat profilera sig i förhållande till varandra. Gymnasiet 
Svenska normallyceum har i och med den nya läroplanen frångått 
indelningen i ett humanist- och ett naturvetarprogram, som påminde 
om det gamla linjeindelade gymnasiet och till och med var kvoterade. I 
stället satsar man nu huvudsakligen på matematik och naturvetenskaper. 
Gymnasiet har alltså en naturvetargrupp och en som läser ”allmänna 
ämnen”. Tidigare skulle de studerande utföra ett specialarbete i slutet 
av studierna, en intressant idé från 1970-talet. Den har man nu frångått. 
Den naturvetenskapliga inriktningen i normallycéet har låtit tala om sig 
i tävlingssammanhang, och den har blivit allmänt bekant också därför att 
den förbereds redan på grundskolans högstadium och där har föranlett 
en debatt om huruvida det är möjligt att i viss utsträckning nivågruppera 
eleverna. 
     Tölö gymnasium har, sporrat av sin specialuppgift, förhållit sig 
friare till rikstimfördelningen. Skolan betecknar fem kurser i det andra 
och eventuellt till och med i det tredje främmande språket, d.v.s. B2- och 
B3-språken som obligatoriska, vilket – om det stämmer – innebär att alla 
elever påtvingas minst 5 och eventuellt 10 kurser mera språkundervisning 
än vad riksläroplanen förutsätter. I verkligheten torde det handla om 
en felkategorisering: den tyska (och eventuellt franska) som de flesta i 
gymnasiet studerar enligt timfördelningen kan studeras som fördjupade 
kurser (av vilka eleven måste välja 10) har betecknats som obligatoriska. 
Gällande lokal färg i läroplanen sägs det t.ex. i beskrivningen av kurs 3 i 
A-finska (Handel, trafik och kommunikation) att ”det även är möjligt att 
läsa en text om trafiken i Helsingfors och debattera t.ex. trafikproblem i 
staden”. 
      I enlighet med sin specialuppgift har Tölö gymnasium ett rikt 
utbud av musik, bildkonst och humanekologi: 6 á 7 obligatoriska, 4 á 7 
fördjupade och hela 11 á 17 tillämpade kurser i dessa ämnesblock, och 
skolan förutsätter också att de studerande väljer ett visst antal av dem. 
De studerande erbjuds sålunda t.ex. inom musikämnet introduktioner i 
folkmusik, musikteater, jazz och improvisation, och inom bildkonsten t.ex. 
grafisk formgivning, konsthistoria och arkitektur som obligatoriska kurser. 
Den unika specialiseringen i humanekologi innehåller obligatoriska kurser 
bl.a. om försörjningen i olika samhällstyper, om miljöns tillstånd, om 
stadsmiljön och om krig och konflikter i världen. Utbudet av tillämpade 
kurser i Tölö gymnasium är rikt och fascinerande. Vad sägs t.ex. om en kurs 
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i salsa, afrikansk djemble, livemixning eller ett musikläger, om datorgrafik, 
en verkstad för samtidskonst eller levande modell och croquis i bildkonst, 
eller om ”grön historia”, en nybörjarkurs i swahili, en överlevnadskurs, 
en Unicef-kurs eller ”Mat för fattiga studerande” i humanekologi? Utan 
specialuppgiften, som innebär förhöjda statsandelar, understöd utifrån och 
ett nätverk av engagerade timlärare vore denna kraftiga specialisering inte 
möjlig.     
    Gymnasiet Lärkan satsar till åtskillnad från Gymnasiet Svenska 
normallyceum på språk och kommunikation, vilket tydligast syns i det 
program som heter Media och kommunikation. Även inom läroämnet 
modersmål och litteratur erbjuds tillämpade kurser i journalistik, debatt 
och drama samt möjlighet att avlägga gymnasiediplomet i teaterkonst. 
Också i finska och främmande språk förekommer det särskilda kurser i 
litteraturläsning och uppsatsskrivning samt i internationellt samarbete samt 
”språkpraktik” som kan utgöras av individuella språkstudier eller kurser i 
utlandet. 
    Också kursutbudet i matematik och realia i Lärkan innehåller vissa 
specialiteter såsom datorstödd geometri och ekonomiska modeller med 
hjälp av IT, fysikens idéhistoria, hälsans kemi, personligheten och den 
mentala hälsan. I historia erbjuds släktforskning, i samhällslära fördjupning 
i nationalekonomi och i ”vår värld i dag”, i musik musikteknologi och i 
bildkonst både analog och digital fotografering. Det egentliga medie-
programmet innehåller kurser i video-, film-, ljud- och datorhantering. 
Det finns också ett särskilt program benämnt Samhällsengagemang, som 
förutsätter ett visst mått obetald tjänstgöring i en organisation, i elevkåren 
eller i skolan, t.ex. i skolans bibliotek eller datasal. Därtill erbjuds fristående 
kurser i kulturkunskap, trafik och teckenspråk. De som studerar i Gymnasiet 
Lärkan kan alltså få mycket nyttigt för en karriär inom journalistik, teater 
eller samhällsorganisationer. 
 Alltsedan Åshöjdens gymnasium upphörde är också Brändö 
gymnasium, som har hela östra och norra Helsingfors som primärt 
elevupptagningsområde (se kap. 1.3 angående elevströmmarna i Helsing-
fors), ett förhållandevis stort gymnasium med ca 380 elever. Ända 
sedan 1980-talet, då gymnasierna i Helsingfors började profilera sig, 
har detta gymnasium starkt betonat idrotten, en inriktning som i dag 
förstärkts i och med ett samarbete bl.a. med Mäkelänrinteen lukio, som 
är ett idrottsgymnasium. Därtill betonas i Brändö gymnasiums läroplan 
kraftigt modersmål och litteratur samt matematik och naturvetenskaper, 
vardera med 7–8 tillämpade kurser av vilka många också förverkligas, 
i modersmålet till och med årligen. Skolan erbjuder liksom Svenska 
normallyceum och Tölö gymnasium även lång tyska och kort spanska. 
Särskilt de första kurserna i spanska har varit populära. I finska finner man 
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särskilt i den modersmålsinriktade lärokursen en viss lokalfärg, t.ex. så att 
det anges att man gör studiebesök, bl.a. till vattenreningsverket i anslutning  
till miljöfrågorna i kurs 1, studerar kommunikationerna i staden i anslut-
ning till kurs 2, analyserar en Helsingforstidning eller lokalradioprogram i 
kurs 3 o.s.v.
 I Brändö finner man också exempel på tillämpade kurser i konst och 
musik som kan anordnas i samråd med andra skolor. Gymnasiet har  ett 
stort antal ”TOP-elever” – förkortningen används för ämnesstuderande 
inom ramen för samarbetsprogrammet mellan skolorna på det andra 
stadiet i Helsingforsregionen. Det stora utbudet av skolvisa fördjupade 
och tillämpade kurser i Helsingforsgymnasierna innebär givetvis inte att 
hela programmet skulle kunna förverkligas varje år. Man strävar dock 
efter att eleverna åtminstone en gång under sin studietid i gymnasiet skall 
ha möjlighet att pröva på något som faller dem i smaken. De stränga 
sparprogrammen i Helsingfors har dock lett till att man varit tvungen att 
inställa mycket av det rika utbudet, åtminstone tillfälligt. T.ex. i Brändö 
påstås det att de skolvisa kurser som förverkligats under de senaste åren 
har minskat med 40. Det minskade kursutbudet har dock i någon mån 
kunnat lindras med ett bättre samarbete mellan gymnasierna.      
     Av de övriga gymnasierna i Helsingforsregionen präglas givetvis 
Mattlidens gymnasium i Esbo  starkt av sin IB-linje. Skolan, som vuxit till 
Svenskfinlands största gymnasium, har ända sedan KIMMOKE-projektets 
dagar satsat på språkundervisningen, och erbjuder flera lärokurser av 
olika längd i franska och tyska. Den har också en livskraftig undervisning 
i spanska. Gymnasiet hör till de få som har en fullständig kursserie i 
modersmålsinriktad finska, och i anslutning till språkundervisningen och 
musiken verkar ända sedan Drumsötiden en känd dramaklubb. Därtill har 
det varit viktigt för gymnasiet, likaså på grund av de krav IB-läroplanen 
ställer, att satsa på naturvetenskaperna. Mattlidens gymnasium har en 
livlig internationell verksamhet och det samarbetar också med de finska 
gymnasierna i Esbo. Tutorverksamheten nämndes ovan (kap. 3.3) i 
anslutning till elevhandledningen. 
     Den starka inriktningen på engelska och andra främmande språk har 
inte hindrat Mattlidens gymnasium från att satsa också på det egna moders-
målet, d.v.s. på svenska och svensk litteratur. Tvärtom, skolan erbjuder inte 
mindre sex fördjupade kurser i modersmål och litteratur. Bland dessa kan 
nämnas en kurs i tidningsproduktion och en som behandlar fantasy- och 
sciencefictionlitteratur. IB-linjen har färgat av sig på så sätt att man redan 
från kurs 1 betonar laborationernas betydelse och även erbjuder en särskild 
tillämpad laborationskurs. I fysik erbjuds en tillämpad kurs i astronomi. 
Resurserna tycks också räcka till för ett par extra fördjupade kurser i 
bildkonst och musik, av vilka de sistnämnda kan ersättas eller kompletteras 
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med kurser vid Musikinstitutet Kungsvägen.  
    Utöver allt detta erbjuder Mattlidens gymnasium egna läroämnen 
– alla gymnasier har inte lagt märke till att man kan erbjuda sådana – som 
eleverna får räkna sig godo som tillämpade kurser. Dessa är inte mindre än 
11 kurser i informationsteknik, en kurs i navigation, en i trafiksäkerhet och 
en i drama, som innebär medverkan i skolans dramaklubb (MaDraK). I 
Mattlidens kursutbud ser man det stora gymnasiets och specialiseringarnas 
styrka men också spåren av en kulturtradition.   
 I motsats till Helsingforsgymnasierna och Mattlidens gymnasium 
kan Helsinge gymnasium på grund av sin litenhet (drygt 100 elever) i 
praktiken ha bara ett omlopp, d.v.s. en undervisningsgrupp per ämne och 
årskurs. Vanda stad planerar dock att utöka antalet studieplatser så att de 
studerande skall kunna utnyttja årskurslöshetens fördelar mer än hittills och 
skolan ges möjlighet att profilera sig bättre. Tillsvidare erbjuds dock enbart 
några egna fördjupade och tillämpade kurser med en viss koncentration på 
modersmål och litteratur och samhällsorienterande kurser. De studerande 
har dock möjlighet att inom ramen för TOP-samarbetet välja kurser från 
andra svenska gymnasier och yrkesläroanstalter i huvudstadsregionen och 
t.o.m. från de finska gymnasierna. I praktiken är det inte lätt för eleverna  
i litet gymnasium att delta i ett sådant samarbete. De som mest skulle 
behöva ett samarbete kan inte ha det på grund av skolans litenhet. Den 
därmed sammanhängande bristen på flexibilitet i schemat i kombination 
med de geografiska förhållande och elevernas skolresor försämrar de 
studerandes möjlighet att berika sitt kursval via andra läroanstalter. I dylika 
fall kommer distansundervisning att bli nödvändig om man verkligen vill 
ha bättre flexibilitet och ett rikare utbud. 
    Gymnasiet Grankulla samskola, som såsom namnet antyder 
också har starka privatskoletraditioner, har tre tyngdpunktsområden i 
sin läroplan. Det första är liksom i Mattliden modersmål och litteratur, 
med en tidningskurs och en dramakurs.  Därtill erbjuds en skrivkurs för 
dyslektiker, som genomförs i samarbete med en speciallärare. Det andra 
tyngdpunktsområdet är naturkunskap med inte mindre än fyra laborations-
kurser i biokemi, och fyra tillämpade kurser i geografi. De sistnämnda har 
rubriker som Världsmedborgaren (ett valfritt aktionsområde och en rap-
port om det både till skolan och till Finlands FN-förbund), Sjumilafärd (en 
upplevelsefärd som elevernas själv planerar, kartlägger och rapporterar) 
samt en Lapplandskurs i samarbete med de finska gymnasiet i Grankulla. 
För det tredje satsar skolan, liksom flera andra i Nyland, på fysisk fostran. 
Eleverna kan avlägga gymnasiediplomet i gymnastik och de erbjuds för-
utom den nämnda Lapplandskursen även träningskurser (högst 1 per ter-
min), racketsporter, gammeldans och ”abijumppa”. Grankulla erbjuder 
också frivilligt arbete inom vårdsektorn, som skall ske utanför skoltid och 
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rapporteras för att bli godkänd som en tillämpad kurs.    
      Kyrkslätts gymnasium satsar i likhet med Borgå gymnasium på 
en bred allmänbildning i stället för kraftig specialisering. Skolans egna 
kurser fördelas ganska jämt med 1–2 tillämpade kurser per läroämne. 
Gymnasisterna i Kyrkslätt ges dock möjlighet att avlägga gymnasiediplomet 
såväl i drama som i bildkonst, vilket ger extra tusch åt dessa ämnen (3–4 
tillämpade kurser). Därtill lägger man märke till några integrativa kurser, 
t.ex. en kurs i översättning som berör modersmålet och finska, och en kurs 
i geofysik. De olika läroämnena har därtill tvingats ange hur de, vart och 
ett för sig, kommer att beakta de allmänna temaområdena i sina kurser. 
Utförligast har detta skett i fysik, där läraren uppger att t.ex. temaområdet 
hälsa och trygghet beaktas på ett naturligt sätt i elläran (bl.a. elsäkerhet), i 
optiken (synfel, bullerbekämpning och strålbehandlingar) och i till och med 
i mekaniken (säkra karosserikonstruktioner och principer för byggande 
av trafikleder). Till och med entreprenörskap och kulturidentitet har man 
lyckats inlemma, det förra genom att ta upp uppfinningar och affärsidéer 
samt vikten av ekonomiskt tänkande i hemmen, det senare genom att 
granska elektrifieringens inverkan på samhället. 

   
Västra Nyland

De fyra svenska gymnasierna i västra Nyland, i Virkby, Karis-Billnäs, 
Ekenäs och Hangö, är både historiskt och i nutidsperspektiv ganska olika 
varandra. Det äldsta av dem, Ekenäs gymnasium, är det största med 240 
elever.  Detta gymnasium kan därför ha ett ganska rikt utbud av fördjupade 
och tillämpade kurser och profilerade sig redan i och med årskurslösheten, 
som försöksgymnasium från år 1989, inom modersmål och historia. 
Ekenäs gymnasium erbjuder nu, från och med år 2005, 7 fördjupade kurser 
i modersmål och litteratur och 9 i historia. Dessutom erbjuds 12 kurser i 
informations-teknik och ett femtiotal tillämpade kurser, bl.a. 4 i finska, 5 i 
engelska, 4 i kemi, 9 i musik och 4 i bildkonst. Kurserna i informationsteknik 
anordnas i samarbete med Åbo Akademi och största delen av kurserna i 
musik är sådana att de kan avläggas vid Musikinstitutet Raseborg. Ekenäs 
gymnasium är med i det riksomfattande regionskoleprojektet, och har 
redan länge erbjudit allmänbildande studier för studerande från de olika 
yrkesläroanstalterna i Ekenäs och Karis. Gymnasiet har också omfattande 
internationella projekt, bl.a. utbyte med gymnasier i Paris, med en skola i 
S:t Petersburg och, inom ramen för Utbildningsstyrelsens projekt ”Från 
Sidenvägen till Digitalstigen”, med en skola på gymnasienivå i Kina. I 
läroplanen syns detta bl.a. med en modul i Östasien-studier som omfattar 
5 kurser. Av det nationella utvecklingsarbetet kan också nämnas Ekenäs 
gymnasiums medverkan i kulturprojektet ”Den finska eken” (Suomen 
Tammi), t.ex. med kurser i arkeologi och egen utgrävning. För att främja 
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kunskaperna i finska har gymnasiet ett samarbete med Kaurialan lukio och 
med Salon lukio.
    Karis-Billnäs gymnasium erbjuder såsom många andra valfria 
kurser bl.a. i finska, engelska och matematik, av vilka några är stödkurser 
eller repetition inför studentexamen. Mera specifika är de egna fördjupade 
kurserna i fysik, som handlar om miljörisker, naturfenomen och astronomi 
samt elektricitet. Liksom i Ekenäs gymnasium ser man en tyngdpunkt på 
ämnet historia med särskilda kurser om antiken, medeltiden, Ryssland, USA 
och det moderna Finland. Också samhällsläran fördjupas bl.a. med politik, 
vardagsjuridik och sociologi. I bildkonst erbjuds hela sju valfria kurser av 
skapande natur (filmning, keramik, oljemålning, tygtryck, akvarellmålning 
och kalligrafi), och i gymnastik lockar man med tio skolvisa kurser, som bl.a. 
tillgodoser de västnyländska ungdomarnas handbollsintresse (3 kurser). 
     Virkby gymnasium präglas av Lojoåsen och den finska miljön, även 
om gymnasiet också får en hel del elever från Sjundeå och Ingå. Trots att 
det är ett ganska litet gymnasium erbjuder det ett femtontal egna fördjupade 
och lika många tillämpade kurser. Tonvikten tycks liksom i Ekenäs och 
Karis ligga på modersmålet (fem egna kurser) och historia (7,5 egna). 
I modersmålet satsar man på att stärka svenskan, med bl.a. en kurs om 
skrivning till bild och en särskild preparationskurs inför studentuppsatsen. 
Därtill finns det en särskild ’forskarkurs’, som går ut på att samla material 
för ett projekt eller en fackuppsats, och en teaterkurs. De egna kurserna 
i historia används till att studera det aktuella världsläget, kampen om 
Östersjöväldet genom historien, kulturhistoria, historisk metodik och 
arkeologi.    
 Hangö gymnasium satsar på att förstärka modersmålet med sju 
valfria kurser, t.ex. kurser om teater och drama. Det lokala utbudet ut-
nyttjas i kursen Nordisk film som är anknuten till Hangö filmfestival. 
Specialkurser i språk med tonvikten på kulturen är en Kalevala-kurs i finska 
samt Shakespeare- och rocklyrikkurser i engelska.  Skolans egna fördjupade 
kurser i fysik handlar om elektronik och astronomi och rymdfysik, i kemi 
en laborationskurs i samarbete med industrin. Det finlandssvenska och 
europeiska kulturarvet kommer fram i de sju lokala kurser i historia som 
erbjuds. Sådana kurser är Västnyländska kulturarvet med fördjupning i 
arkeologiska metoder, Hangöbygdens historia och interkulturella relationer, 
som strävar att stärka de studerandes egen identitet och kulturtillhörighet 
samt kurserna om antiken och det aktuella världsläget. I flera ämnen erbjuds 
repetitions- och preparationskurser.
    I ämnena bildkonst och musik kan eleverna i Hangö gymnasium ut-
nyttja det kursutbud som finns på orten via Raseborgs Musikinstitut och 
Dansskolan Hannele Soulasmaa.  Dessutom kan gymnasisterna avlägga 
fördjupade kurser i form av studier vid de lokala medborgarinstituten. 
Sådana kurser är t.ex. oljemålning, repetitionskurs i matematik, aerobic.  
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Kursutbudet beror på medborgarinstitutens årliga kursutbud. En 
specialitet i Hangö gymnasiums kursutbud är två fördjupade kurser 
i studiehandledning. Den ena är en kurs i arbetslivsorientering och den 
andra en kurs i studieteknik för nybörjarna.

Östra Nyland

 Det kanske tydligast profilerade svenska gymnasiet i Östra Nyland är Lovisa 
gymnasium, som redan i inledningen till sin läroplan klart deklarerar att 
gymnasiet satsar på konst och miljö. Skolan anordnar olika konstkurser och 
deltar i konst- och kulturprojekt, så att de studerande bl.a. har möjlighet att 
avlägga gymnasiediplomet i konst. I miljölära kan eleverna specialisera sig 
på vattenbiologi, och skolan samarbetar inom detta tema med Wiedemanni 
Gümnaasium i Hapsal i Estland och har en verksam Agenda – 21 -grupp. 
Lovisa gymnasium har även i övrigt under åren byggt upp ett omfattande 
internationellt kontaktnät samt deltagit i det regionala skolsamarbetet, först 
genom Flexteam öst och sedan genom Nätteam öst. Det sistnämnda utgör 
en av de gymnasieringar som omtalas i kapitel 6.4 angående utvecklandet 
av flerforms- och distansstudier.  
        Borgå gymnasium har ända sedan införandet av kursformigheten 
(1985) deklarerat att det vill ge en bred allmänbildning utan särskild spe-
cialisering, vilket passar väl ihop med dess traditioner. Skolan är även 
tillräckligt stor för att i de flesta läroämnen kunna bjuda ut någon egen 
fördjupad eller tillämpad kurs för att stimulera eleverna. I modersmålet 
erbjuds en projektkurs och en kurs kring årsboken, som eleverna själva 
planerar, skriver, illustrerar och som redan utkommit i 15 nummer.  I finska 
finns det fem egna kurser, av vilka två kallas ”suomea suomeksi” och kan 
avläggas annanstans, t.ex. vid ett sommargymnasium eller ett yrkesinstitut. 
Också i engelska anordnas särskilda konversations- och aktiveringskurser. 
Dessutom erbjuds sex kurser i ryska. Fysiken innehåller fördjupade kurser 
om elektronik, kosmologi och strålning, geografin om astronomi och kemin 
vattenbiologi och miljöanalys. I dessa kan man se spår av Borgå gymnasiums 
tidiga medverkan i det nationella LUMA-projektet. Alla naturvetenskapliga 
ämnen innehåller därtill laborationskurser av olika slag och språken 
innehåller för sin del både konversations- och preparationskurser. I 
bildkonsten anordnas fotografering och frihandsteckning, och eleverna 
kan i samarbete med Linnankosken lukio avlägga gymnasiediplomet i 
konst. Gymnastiken upptar inte mindre än fem tillämpade kurser, av vilka 
alla dock inte förverkligas varje år. I matsalsbyggnaden från 1970 har man 
kunna inreda och utrusta hyggligt utrustade specialsalar för olika ändamål. 
    I Östra Nyland erbjuder Sibbo gymnasium inte mindre än 34 
tillämpade kurser. Av dem åtgår över tio till ett påfallande stort utbud i 
musik och till informationsbehandling, med fem egna kurser i vartdera 
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ämnet, samt till sex kurser i ett ämne som arbetslivserfarenhet av den typ 
som efterlystes i anslutning till studiehandledningen och temahelheterna 
i kapitel 3.3–3.4 ovan. Därtill nämns tillämpade kurser i filosofi och tre i 
psykologi. Bara i psykologi är de närmare specificerade. Där är de faktiskt 
ganska unika. De behandlar bl.a. emotionell intelligens, kommunikation 
och konflikthantering. Också i musik finns det fem tillämpade kurser, bl.a. 
en som kallas ”musikshow” och slutar med ett uppförande samt en som 
möjliggör övningar inför och deltagande i skolkonserter.  
 

Åboland

Det största svenska gymnasiet i Åboland, Katedralskolan i Åbo, har i 
dag ca 250 studerande. I sin historiska miljö invid domkyrkotorget och 
åstranden satsar gymnasiet  på språk och historia. Inom språken samarbetar 
man både med den svenska avdelningen vid handelsläroverket under 
Åbo yrkesinstitut och med de finska gymnasierna i Åbo. På så sätt kan 
eleverna utöver de egna språkkurserna erbjudas t.ex. spanska, ryska och 
latin. Språkundervisningen stöds, liksom i de flesta andra gymnasierna, 
av internationell verksamhet. Katedralskolan är med i NordIT-projektet, 
och år 2006 ordnade Katedralskolan en Östersjökonferens kring temat 
vatten och Östersjöns tillstånd. I konferensen deltog delegationer från 
vänskolorna S:t Petersburg, Riga och Kristianstad. Skolan erbjuder även 
ett stort antal fördjupande kurser, särskilt i religion och historia, men också 
i naturvetenskapliga ämnen.   
     Pargas svenska gymnasium är med finlandssvenska mått ett me-
delstort gymnasium med drygt 180 elever. Skolan betonar i sin läroplan ett 
mångsidigt språkprogram, kommunikation, en breddning av matematik och 
naturvetenskaper samt samhällslära och ekonomikunskap. Också nybörjare 
i främmande språk kan tack vare en påbyggnad av kursserierna läsa upp 
till 11 kurser, och genom samarbetet med Språk- och turisminstitutet vid 
Åbolands folkhögskola även välja in ytterligare spanska eller italienska. Det 
matematisk-naturvetenskapliga området kan fördjupas med tre kurser i 
datateknik, arbetskurser i biologi, fysik och kemi, samt i samarbete med 
Finlands miljö- och fiskeriinstitut med kurser i limnologi. Samhällsläran 
kompletteras med nutidsorientering och en specialkurs Unga företagare. 
De studerande kan dessutom i sitt studieprogram räkna in kurser från 
de tekniska linjerna vid Åbolands yrkesskola. Pargas svenska gymnasium 
kan alltså tack vare samarbetsskolorna uppvisa en avsevärd bredd på 
studieutbudet.
     Det tredje svenska åboländska gymnasiet, Kimitoöns gymnasium, 
är ett litet gymnasium med endast 80–90 elever och i ännu högre grad 
än Pargas beroende av samarbete, reellt med naturbruksinstitutet, virtuellt 
med andra små gymnasier eller med skolorna på det andra stadiet i Västra 
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Nyland, vilka geografiskt sett ligger närmare än Åbo och Pargas. Knapp-
heten på egna tillgångar märks också i timfördelningen; skolan anordnar 
bara någon enstaka tillämpad kurs i naturvetenskapliga ämnen; däremot tre 
i modersmålet, fyra i gymnastik och två i datateknik. Intressant är att skolan 
erbjuder studier i ryska (9 kurser). 

Österbotten, Vasa med omgivning               
    

De äldsta gymnasietraditionerna i svenska Österbotten har Vasa övnings-
skolas gymnasium. Gymnasiets verksamhet präglas förutom av övnings-
skolefunktionen av de senare tillkomna speciallinjerna, en tvåspråkig IB-
linje samt en konst- och musiklinje, till vilka antas högst 15 studerande per 
år. Liksom andra normalskolor verkar Vasa övningsskola som en enhets-
skola, vilket ger stora möjligheter till utnyttjande av lärarkrafterna över 
stadiegränserna, numera också med grundskolans lågstadium som flyttat 
till samma byggnadskomplex som högstadiet vid Kyrkoesplanaden 13. Tack 
vare speciallinjerna har övningsskolans gymnasium i dag inemot 350 elever. 
Genom att IB-linjen infördes upprustades skolans laborativa utrustning 
både för språkundervisningen och för undervisningen i naturvetenskapliga 
ämnen. Dessutom har kursutbudet i matematik och naturvetenskaper 
utökats med hela 7 fördjupade kurser i lång matematik, 4 i kemi och 4 i 
fysik. Det laborativa inslaget gäller de facto inte bara de naturvetenskapliga 
ämnena, utan skolan erbjuder därtill – också i gymnasiet – kurser i huslig 
ekonomi och slöjd, vilket innebär att vasagymnasisterna kan avlägga 
diplom också i dessa läroämnen. På konstlinjen och inom programmet för 
musik erbjuds en hel del specialkurser. I de övriga ämnena, också i språk, 
förefaller de egna kurserna liksom i många andra gymnasier mest handla 
om repetition och fördjupning inför studentexamen
     Vasa gymnasium, är i historiskt perspektiv en nykomling, som 
tillkom delvis för att stärka Vasa svenska aftonläroverk som det hör ihop 
med. Gymnasiet sorterar alltså under Vasa stad, numera under den gemen-
samma tvåspråkiga nämnden för hela det andra stadiet. Tillsammans har 
de två skolorna så pass få heltidsstuderande att de inte har fler lärare än 
sju ordinarie lektorer och en gemensam rektor. Aftonläroverkets profil, 
distans- och flerformsstudierna (se närmare kap. 7), utnyttjas också av 
ungdomarna vid Vasa gymnasium. Av timfördelningen att döma satsar 
gymnasiet särskilt på matematik, naturvetenskaper och ADB. 
    Korsholms gymnasium uppstod på 1970-talet så att Korsholms 
kommun övertog den privata skolan Vasa svenska samskola, som vid 
grundskolereformen hotades av nedläggning. Detta gymnasium bär alltså 
delvis upp den samskolans traditioner med dess tillgångar och hade i många 
år flera av dess gamla lärare. Ett arv från samskolan är att Korsholms 
gymnasium har ett ganska vidlyftigt språkprogram, nu med kurser både i 
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ryska och spanska utöver franska och tyska på två nivåer. En del av resurserna 
åtgår också till stödkurser och delningar i finska, ett typiskt drag för alla 
österbottniska gymnasier. Därtill finner man i utbudet några tillämpade 
kurser i naturvetenskap och konst. Korsholms gymnasium har på den 
senaste tiden engagerat sig i samarbetet mellan gymnasierna i Vasatrakten 
(”Vi sju”), både när det gäller flerformsundervisning och samarbetet med 
Vasa yrkesinstitut. Antalet lärare är 20 varav 6 är gemensamma med grund-
skolans högstadium. Elevantalet har de senaste åren kretsat kring 140.
    Om vi rör oss söderut i kretsen ”Vi sju”, förbi Vasa, kommer vi 
först till Gymnasiet i Petalax, som uppstod i början av 1970-talet som 
en kommunal arvtagare till den lilla samskolan i Malax och som utbyggnad 
av det nya skolcentret i Petalax. Dess elevantal har, såsom av kapitel 1.1 
framgick,, åkt  berg- och dalbana, men ändå förblivit rätt litet (120–150 
elever). Gymnasiets problem ligger i brist på geografiskt närliggande sam-
arbetspartner på det andra stadiet. Trots sin relativa litenhet erbjuder skolan 
några egna fördjupade och tillämpade kurser i finska, matematik, musik och 
gymnastik. I skolans värdegrund framgår det att skolans ledning arbetar 
för att engagera eleverna och elevkåren både i traditionsbärande och i ny, 
internationell verksamhet. Man har nästan varje år lyckats samla in medel 
från olika håll för flera projekt som utmynnat i en resa för eleverna till 
någon eller några europeiska huvudstäder och som också dokumenterats 
i tryck och på skolans hemsidor. Till särdragen hör också en mångårig 
kamp för att få de huvudsakligen dialekttalande eleverna att stärka sina 
kunskaper i finska. Skolan satsar nu hårt på undervisningsteknologin, bl.a. 
för att kunna samarbeta med de andra gymnasierna i ringen ”Vi sju” kring 
flerforms- och distansundervisning. 
    Det femte gymnasiet i kretsen kring Vasa är Vörå samgymnasium, 
också det en relativt tidig utbyggnad (1966) av den gamla privata sam-
skolan (Werner Ekmans skola). I samband med införandet av det kursut-
formade gymnasiet grundade Vörå efter finskt mönster, delvis med hjälp 
av idrottsverksamheten vid Norrvalla folkhögskola, en idrottslinje, som 
därefter kommit att prägla dess verksamhet. Som av kapitel 1.1 fram-
gick är Vörå samgymnasium tack vare sin särskilda uppgift det enda 
finlandssvenska gymnasium som rekryterar elever från hela Svenskfinland. 
De tilläggsresurser skolan erhåller för idrottslinjen kommer i viss mån också 
den ordinarie verksamheten till godo i form av en god idrottsinredning och 
-utrustning och goda och trivsamma sociala utrymmen för eleverna. Mycket 
tack vare idrottsgymnasiets verksamhet har det i Vörå byggts utmärkta 
anläggningar för idrott. Skolans samarbete med Norrvalla folkhögskola 
innebär flera gemensamma lärare och gemensamma träningskurser i idrott. 
Därutöver deltar Vörå samgymnasium aktivt i den ovan nämnda kretsen 
”Vi sju”.          
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Svenska Sydösterbotten

De två svenska gymnasierna i Sydösterbotten, Närpes gymnasium och 
Kristinestads gymnasium, präglas liksom de flesta andra svensköster-
bottniska gymnasier av sin litenhet, 150 respektive 80–90 elever, men de 
verkar i ganska olikartade miljöer. Det förra arbetar i ett stort skolcentrum i 
ett dynamiskt landsbygdscentrum, som numera formellt är stad, det senare är 
arvtagare till ett gammalt statsläroverk, som i och med grundskolereformen, 
liksom Närpes gymnasium, fick en stor högstadieskola som granne. Båda 
har också möjligheter till ett visst samarbete med en yrkesläroanstalt och 
en folkhögskola, Närpes med det växande Vocana, Kristinestad med sjuk-
vårdsinstitutet och Lappfjärd folkhögskola, som specialiserat sig på musik. 
     Tack vare det något större elevantalet kan Närpes gymnasium erbjuda 
hela 32 tillämpade kurser, särskilt i naturvetenskaper (t.ex. 6 i kemi och 4 
i datateknik). Därtill följer man upp musiktraditionerna från grundskolan 
med en särskild musiklinje, och kämpar liksom gymnasiet i Petalax med 
elevernas finskkunskaper. Tidvis har man försökt locka fler pojkar med 
en särskild fotbollslinje, som registreras separat i den gemensamma 
elevantagningen. Verksamheten förefaller allt mera att präglas av samarbetet 
med Vocana, främst så att flera elever därifrån avlägger allmänbildande 
kurser i gymnasiet med sikte på studentexamen.
    En utomstående frapperas i Kristinestads gymnasium främst av det 
gamla förnäma och pietetsfullt renoverade skolhuset på kullen med höga 
fönster, en unik stor entréhall och ett fint auditorium, som även används 
som festsal.  På grund av litenheten måste den verksamhet som går ut över 
det riksbestämda timantalet koncentreras till det mest nödvändiga: några 
egna fördjupade kurser i modersmål, matematik och fysik. Under 1970- 
och 80-talet kunde verksamheten och lärarnas sysselsättning utökas med 
en vuxenfilial till Vasa svenska aftonläroverk som upphört och småningom 
ersatts med de framväxande möjligheterna till distans- och flerformsstudier 
i ringen Vi sju. Mera påtagligt är kanske samarbetet med det lilla finska 
gymnasiet i staden, som tagit sig uttryck bl.a. i gemensamma kurser i 
gymnastik och i gemensamma fester. 

Norra svenska Österbotten

Liksom gymnasierna kring Vasa och i Sydösterbotten har de fem svenska 
gymnasierna i norra svenska Österbotten, trots det spirande samarbetet 
inom Arena Nord, alla sina särdrag och sin egen historia, delvis till och 
med i konkurrens med varandra. Nykarleby gymnasium, som numera heter 
Topeliusgymnasiet, präglas i dag – förutom av läget på det historiskt 
värdefulla och natursköna seminarieområdet vid älvbrinken – av sin 
specialuppgift i naturvetenskap, språk och företagsamhet. I kraft av den 
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har gymnasiet utvecklat specialkurser i bl.a. tyska, fysik, kemi och biologi, 
vänskoleverksamhet med gymnasier i Tyskland samt ett slags studia 
generalia-serier och företagsbesök. Av specialkurserna kan nämnas en kurs 
i medicinsk fysik och en i kvantfysik. 
    I Topeliusgymnasiet kan de studerande välja tre kurser i företags-
kunskap, en i ekonomisk matematik och en i bokföring. Det är uppenbarligen 
det enda gymnasiet i Svenskfinland som erbjuder så många yrkesinriktade 
kurser inom detta område, vilket enligt GyL § 7, mom. 3 är fullt möjligt. 
Därtill anordnas kurser i informationsbehandling och programmering 
enligt Åbo Akademis kursfordringar, ett intressant samarbete, som återfinns 
på svenska endast i viss mån i samarbetet kring laborationer mellan 
gymnasierna i Helsingfors och Helsingfors universitet. Topeliusgymnasiet 
har aktiverat elevkåren kring fester och i en vart tredje år utkommande 
illustrerad, tryckt berättelse om skolans aktiviteter. Ytterligare kan nämnas 
att skolan utöver seminariets huvudbyggnad med ”Albeck-salen” har ärvt 
en hel del litteratur från Nykarleby seminarium och därför kan uppvisa ett 
digert skolbibliotek med ett stort antal skönlitterära verk.   
     Jakobstads gymnasium kan som en medelstor skola med nästan 300 
elever erbjuda ett ganska rikt tillval, 15 egna fördjupade och 20 tillämpade 
kurser. Särskilt lägger man märke till de många valfria kurserna i språk, inte 
bara i finska och engelska utan också i tyska och franska (9 respektive 10). 
Gymnasiet erbjuder också åtta kurser i ryska, och man har tidvis haft latin 
på programmet i samarbete med det finska gymnasiet. För att stimulera 
intresset för språkstudier har skolan satsat på kulturkurser med resor till 
storstäder som Paris, Rom och St. Petersburg. Ett annat tyngdpunkts-
område utgör naturvetenskaperna med särskilda laborationskurser både i 
fysik och kemi; av de sistnämnda erbjuds en i Åbo Akademis laboratorier 
utanför skoltid, i början av augusti. 
    Det tredje tyngdpunktsområdet i Jakobstads gymnasium är musik, 
vilket delvis är möjligt tack vare musiklinjen vid Svenska yrkesinstitutet. 
Eleverna kan där delta i en pop- och rockverkstad eller öva gitarrspel. I 
bildkonst kan de studerande avlägga gymnasiediplom. Också idrotts- och 
äventyrslystna tillfredsställs med en extra kurs i ”nya motionsformer” (vägg-
klättring, skytte, bowling, minigolf, kampsporter), bollspel och särskild 
träning inför stafettkarnevalen. I samverkan med övriga skolor i staden 
och regionen erbjuder Jakobstads gymnasium de studerande möjligheter 
att kombinera gymnasiestudier med systematisk träning i olika bollspel.  
    Som ett extra läroämne erbjuds, liksom i många andra gymnasier, 
kurser i adb, inklusive programmering, och en integrativ kurs i matematik 
och naturvetenskap.  Jakobstads gymnasium har länge i avtal med Optima 
erbjudit yrkesstuderande studentförberedande kurser i finska, engelska, 
modersmål och matematik. Gymnasiets program är med andra ord 
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mångsidigt: man kan i det skönja något av dess verksamhetsidé: samarbete 
med näringslivet i staden och den gamla sjöfartsstadens intresse för goda 
kunskaper i främmande språk.
    Pedersöre gymnasium hör tack vare barnrikedomen i trakten 
till de växande gymnasierna i Svenskfinland. En ombyggnad har liksom i 
Kronoby gett sociala utrymmen för eleverna och bättre arbetsutrymmen 
för lärarna. För gymnastik och idrott kan hela skolcentret utnyttja den stora 
sporthallen i närheten. Pedersöre gymnasiums läroplan liknar på så sätt 
Jakobstads att skolan bjuder ut ganska många egna kurser i modersmål 
och språk, närmast i tyska och franska.  Däremot fördjupas inte matematik 
och naturvetenskaper, annat än med någon sedvanlig repetitions- eller 
stödkurs. Bland de tillämpade modersmålskurserna lägger man märke till 
en kurs i kulturjournalistik och en i drama, i finska vågar man sig trots 
elevernas starka svenska och dialektala bakgrund till och med på finsk 
ungdomslitteratur och aktuella samhällsfrågor. 
    I biologi erbjuder Pedersöre gymnasium en i våra dagar sällsynt 
kurs i växtkännedom och i filosofi intressant nog en kurs i ”produktion av 
dokumentärfilm”. I ämnet religion finns en fördjupad kurs i bibelkunskap 
– en sådan förekommer bara i ett par, tre gymnasier. Gymnasiediplom kan 
avläggas både i musik och i bildkonst. Den närliggande idrottshallen har 
genererat inte mindre än fjorton egna kurser i idrott.
     Pedersöre gymnasium satsar i dag på ett mångsidigt samarbete i 
”Arena Nord”, där man utöver att man utprövar de första distanskurserna 
inom Dusör även är med i internationella projekt om förintelsen och 
om Afrika. I Arena Nord kommer man särskilt att utpröva integrerad 
vuxenundervisning. Som egen närstående samarbetspartner har man den 
nya vårdutbildningsfilialen till SYI som inhyrs i samma skolkomplex. Det 
kommer att ge möjligheter till parallellstudier i båda riktningarna.     
     Kronoby gymnasium har på grund av sin medverkan i det så 
kallade ungdomsstadieförsöket på 1990-talet fått en särprägel genom sin 
samverkan med folkhögskolan, med musikinstitutet i Jakobstad och (tidi-
gare) även med det tvåspråkiga Karleby handelsinstitut kring parallella 
yrkesstudier. Dessa parallellstudier möjliggörs genom att schemat läggs så 
att eleverna kan frigöra sig för studier i en annan läroanstalt 1–2 perioder 
i året. På så sätt samverkar man inte bara med yrkesläroanstalterna utan 
också med folkhögskolan kring hobbystudier och språkkurser. Dessa 
stöds med internationella projekt av typen Afrikaprojektet och förintelsen, 
som stimulerar likaväl historie- och geografiundervisningen som språk-
undervisningen. 
    Gymnasiebyggnaden i Kronoby från 70-talet förenades och tillbygg-
des 1998 med högstadiebyggnaden till ett nytt betydligt mera flexibelt 
och luftigt skolkomplex, som förutom specialsalar gett både lärarna och 
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eleverna bättre egna utrymmen och skapat en mera stimulerande men sam-
tidigt lugnare atmosfär. Dessa satsningar både på utrymmena och på sam-
arbetet med andra skolor har redan visat sig viktiga för att i brist på egen 
yrkesutbildning kunna hålla eleverna kvar på hemorten. 
     Karleby gymnasium är arvtagare till Gamlakarleby svenska sam-
lyceum, också det på sin tid ett mycket stort läroverk med över 500 elever. 
I dag har det om kring 200 elever, och det präglas av den tvåspråkiga 
miljön, där finskan liksom på många andra håll tenderar att ta överhand 
och eleverna i de svenska skolorna är mycket tvåspråkiga, delvis till och 
med helt finskspråkiga.
 I läroplanen och timfördelningen har man därför med all rätt betonat 
modersmålet svenska och gjort upp en särskild språkstrategi för stadens 
svenska skolväsen. 
   Språkstrategin har färgat av sig i tillämpande kurser i modersmål och 
litteratur och i den modersmålsinriktade kursen. Därtill har Karleby länge 
erbjudit ryska som B3-språk och gör det fortfarande. Skolan har haft ett 
internationellt samarbete med den gamla sydkarelska huvudstaden Tver 
i Ryssland. Också franskan och tyskan har försetts med långa kursserier, 
upp till 13 kurser sammanlagt. Från hösten 2007 erbjuds även spanska 
som B2- och B3-språk. Det innebär en klar profilering på språk, handel 
och internationalism. Bilden av gymnasieutbildningen i hela norra svenska 
Österbotten är ganska kraftigt språkdominerad: tyskan i Nykarleby, alla 
språk i Jakobstad, Pedersöre och Karleby, samt ryska i två gymnasier. 
Naturvetenskaperna betonas däremot bara i Nykarleby och Jakobstad.
 

Gymnasierna på språköarna 

Som i kapitel 1.3 framhölls är de svenska privatskolorna på de så kallade 
språköarna så pass små att de inte, särskilt inte deras gymnasiedelar, 
kan fungera utan ett mycket nära samarbete med sina enheter inom den 
grundläggande utbildningen visavi lärarkrafter, utrymmen och utrustning. 
Trots att de arbetar som ett slags enhetsskolor, har läroplanerna dock 
uppgjorts separat för de olika skolformerna, vilket innebär att gymnasiets 
läroplaner fastställts av skolornas direktioner, inte av det enspråkigt finska 
kommunala skolväsendet.
      Av samma skäl innehåller de privata gymnasiernas läroplaner inte 
väldigt många egna skolvisa kurser, men de kan trots det, just på grund 
av sitt specifika språkgeografiska och historiska läge, ha en viss särprägel. 
De betonar självfallet modersmålet, sin identitet, sina traditioner och – 
intressant nog – ofta mer än de övriga finlandssvenska gymnasierna de 
nordiska och internationella kontakterna, även kontakten med Åland.
      Kotka svenska samskola, som är den av språköskolorna som har 
de närmaste kontakterna till en tvåspråkig kommun (Pyttis), har i sin tim-
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fördelning uppgett endast nio egna fördjupade eller tillämpade kurser. I 
ämnet modersmål och litteratur fyller man dock på med egna kurser årsvis. 
Sedvanlig skrivträning inför studentexamen kompletteras med bokanalys, 
personlig språkutveckling och mediekunskap. Intressant, med tanke på det 
lilla extra utbudet i övrigt, är att gymnasiet erbjuder tre tillämpade kurser 
i lång matematik och sex kurser i informationsteknik, något som i många 
större gymnasier är ett helt eget läroämne.
     I Björneborgs svenska samskolas läroplan saknas timfördelningen, 
men man kan ändå av den övriga läroplanen gott sluta sig till skolans 
särdrag i utbudet. För modersmålets del uppges bara en fördjupad kurs 
– i kroppsspråk–, men kursbeskrivningarna i ämnet åtföljs av ett avsnitt 
”lokala arbetsmetoder och knep” där just de åtgärder som svenskan som 
litet minoritetsspråk i staden kräver med tanke på de många tvåspråkiga 
och ursprungligen finska eleverna i skolan. BSS hör också till dem, som i 
anslutning till enskilda läroämnena utvecklat de allmänna temaområdena så 
att de får en lokal anstrykning. T.ex. i historia talas det om besök på muséer, 
arkiv m.m., och i fysiken skiner vissa tillämpningar på industristaden igenom. 
Skolan deklarerar att internationalism är skolans tyngdpunktsområde; av 
lärokursen i historia framgår att skolan är med i den grupp finlandssvenska 
gymnasier som särskilt studerat förintelsen under det andra världskriget. 
BSS anlägger lokala aspekter på bildkonsten och har i likhet med de andra 
minoritetsskolorna utarbetat en kort språkstrategi.
    Tammerfors svenska samskola uppger inte i timfördelningen 
för gymnasiet de egna fördjupade och tillämpade kurserna, men av 
kursbeskrivningarna framgår det att man bjuder ut bl.a. två tillämpade 
kurser i fysik, tre laborationskurser i kemi och inte mindre fem kurser i 
historia och bildkonst. Lärokursen i modersmål och litteratur innehåller 
bara en egen kurs (kreativ skrivning), men i temaområdena och i avsnittet 
om arbetssätten i varje kurs framträder några lokala särdrag, t.ex. texter och 
filmexempel på nordisk livsföring, nordiska nättidningar, bokdagar i skolan 
och populärkultur, allt i syfte att liksom i de andra minoritetsskolorna 
stärka det svenska språket och elevernas svenska identitet. För att stärka 
känslan för svenskan och den svenska kulturen har Svenska samskolan i 
Tammerfors en kurs som går ut på att eleverna cyklar omkring på Åland 
och tar del av landskapets historia och kultur. Skolan satsar också allt mera 
på ett samarbete med finska gymnasier och med ett gymnasium i Sverige.
    Den lilla gymnasieavdelningen i Svenska privatskolan i Uleåborg 
måste naturligtvis koncentrera sig på att genomföra det obligatoriska och 
om möjligt det riksbestämda fördjupade kursutbudet. Dock består man sig 
med ett par egna kurser i modersmålet, av vilka den ena är avsedd som en 
förberedande kurs för finska studerande som vill gå i Svenska privatskolan. 
I finska är både den modersmålsinriktade finskan och A-finskan angivna 
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i programmet, trots att de knappast kan förverkligas parallellt som 
undervisad kurs. Intressant är att skolan erbjuder hela tre tillämpade kurser 
i matematik, i form av stöd- och repetitionskurser. 
 Konklusionen av genomgången av de finlandssvenska gymnasiernas 
profil utifrån deras läroplaner, timfördelning och egna uppgifter, kan inte 
bli annan än att helhetsbilden är rik och mångsidig, rikare än vad man 
kunde förvänta sig på basis av dessa gymnasiers relativa litenhet. Det 
stora utbudet av egna fördjupade och tillämpade kurser i olika läroämnen 
betyder naturligtvis inte att allt detta kan förverkligas varje år, men redan 
möjligheten att någon gång under gymnasietiden få fördjupa sig i ett område 
som intresserar är säkert ägnat att motivera eleverna och skapa en viss 
omväxling i det i övrigt mycket teoretiska studieprogrammet. Gymnasier 
med en särskild uppgift kan och skall givetvis bjuda ut många kurser på sitt 
eget område, men också vanliga gymnasier uppvisar ett förvånansvärt stort 
utbud i t.ex. konstämnen och idrott. 
    Ett område som klart vuxit de senaste åren är den internationella 
verksamheten, bland annat tack vare möjligheten att få särskilt statsstöd 
för ändamålet även via Utbildningsstyrelsen utan att förbinda sig till EU-
projekt. 
     En viss oklarhet har funnits angående hur många konst-, idrotts- och 
hobbykurser från annat håll som kan räknas till godo i studieprogrammet. 
Frågan besvaras principiellt i inledningen till kapitel 6 om samarbetet mel-
lan läroanstalterna, men även i detta sammanhang kan det vara motiverat 
att påpeka att träningskurser, t.ex. kurser i bollspel eller körsång, inte borde 
få dominera vare sig skolans eller elevernas individuella program så kraftigt 
att anknytningen till läroämnena förloras och så att gymnasiets karaktär av 
en huvudsakligen teoretisk, allmänbildande skolform fördunklas. 
    Ur samhällets synvinkel är den mest betydande vinningen med 
profi-leringarna i form av egna fördjupade och tillämpade kurser den att 
dessa profileringar ger möjlighet till öppningar inte bara mellan skolorna 
utan också utåt, t.ex. i form av miljövårdande (Lovisa, Ekenäs) och 
kulturskapande verksamhet, till och med social verksamhet (Mattliden, 
Grankulla). 

3.7  Sammanfattning och åtgärdförslag

Utbildningsstyrelsen har för gymnasiets del följt upp läroplansreformen 
åren 2003–2005 på två sätt, dels genom en enkät om läroplansprocessen 
i kommunerna sommaren 2005 då de lokala läroplanerna antogs vara 
klara, dels genom att begära och analysera ett sampel (45) av de finska 
gymnasiernas läroplaner. För gymnasieutredningen insamlades och 
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analy-serades nära nog alla de svenska lokala läroplanerna. Det svenska 
materialet har inte utnyttjats i den finska rapporten. Resultaten av den 
förfrågan som gällde läroplansprocessen redovisades både på finska och 
svenska i Utbildningsstyrelsens direktion 9.12.2005 och i ett duplikat på 
de nationella rektorsdagarna i oktober samma höst. Kontentan av båda 
analyserna sammanfattas här.   
     Av svaren på processförfrågan framgår att de svenska gymnasiernas 
läroplaner utifrån de nya läroplansgrunderna blev färdiga något senare 
än de finska, men så att de kunde tas i bruk enligt föreskriften hösten 
2005. De svenska gymnasierektorerna var i allmänhet rätt nöjda med 
läroplansarbetsprocessen och också med de tydligare målen och det mer 
specificerade innehållet i dokumentet. I svaren på enkätens öppna frågor  
– som riktades bara till de svenska gymnasierna – uttalades dock farhågor 
för att man i de svenska gymnasierna inte skulle kunna förverkliga hela 
det utökade utbudet av fördjupade kurser, och att dessa kursers betydelse 
skulle komma att växa i och med de nya realämnesproven. Likaså befarades 
att läromedlen inte skulle kunna översättas och uppdateras i den takt som 
reformen krävde. Storleken av problemen kring de fördjupade kurserna kan 
ännu inte överblickas, emedan läroplansreformen i skolorna ännu pågår 
(andra året) och många av de fördjupade kurserna väljs och genomförs 
först det tredje året (läsåret 2007–2008).      
    Analysen av de inbegärda läroplanerna visade att möjligheterna till 
lokal profilering i timfördelningar, mål och innehåll denna gång har ut-
nyttjats mer än tidigare men att en lokal implementering av målen och 
innehållen egentligen inte har skett i mer än högst en tredjedel av skolorna. 
Detsamma gällde för de finska gymnasierna. De inledande avsnitten om 
gymnasiets uppgift, grundläggande värderingar och verksamhetskultur har 
dock i många fall gett upphov till reflexioner kring och understrykningar av 
gymnasiets uppgift och verksamhetsmiljö, språksituation och traditioner. 
Några kommuner, bl.a. Helsingfors och Karleby och gymnasierna på språk-
öarna, har låtit utarbeta en särskild språkstrategi, vilket är viktigt med tanke 
på de varierande språkmiljöerna i Svenskfinland. I de enskilda läroämnena 
och temaområdena har man bara i vissa fall angett ett lokalt lärostoff  eller 
lokala betoningar, t.ex. i modersmål och litteratur, historia och finska. 
    Den främsta profileringen har, liksom tidigare, skett i form av egna 
– skolvisa och valbara fördjupade och/eller tillämpade kurser. Antalet 
valbara kurser av detta slag som bjuds ut varierar enormt, från 8 à 10 till 
över 100. Det är dock uppenbart att bara en del av dem, kanske en tredjedel, 
kan förverkligas årligen. Läroämnen som på detta sätt i de finlandssvenska 
gymnasierna byggs ut till längre kursserier är modersmål och litteratur, 
historia, samt konst- och färdighetsämnen. Specialgymnasierna, men 
också andra, bjuder ut ett rikligt tillval i musik, konst och gymnastik, 
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bl.a. träningskurser i olika idrottsgrenar. Några gymnasier tar fasta på 
lokala omständigheter, såsom vattenbiologi och miljövård. Särskilda 
preparationskurser för studentexamen erbjuds liksom tidigare särskilt  
i språk och i matematik.
     I modersmål och litteratur lägger man märke till nya typer av tilläm-
pade kurser, t.ex. drama- och mediekurser. I de svenska gymnasierna be-
aktas de andra lärokurserna i ämnet, t.ex. svenska som andra språk eller 
invandrarnas eget modersmål, ytterst marginellt.
     I finskan undersöktes utbudet av olika långa lärokurser. Alla gymnasier 
bjuder inte ut lärokurser på alla nivåer (A-, B- och modersmålsinriktad 
finska), vilket kan bli ett rättskyddsproblem, om det finns elever som 
behöver någon utelämnad lärokurs. B-finskan har hittills inte förverkligats 
i gymnasiet annat än på Åland och för enstaka invandrarelever, fastän de 
studerande kan välja att skriva provet på B-nivå i studentexamen. Antalet 
tillämpade kurser i finska förefaller ha minskat något, men i stället märker 
man en viss lokal färg i kursinnehållet i de österbottniska gymnasierna. 
   Kurser i andra främmande språk än engelska, tyska och franska, dvs. 
i spanska, ryska, latin m.m. erbjuds i flera gymnasier, men valen av dem 
har inte utretts här. Bara några gymnasier har angett vilka eller vilken 
typ av språkkurser som kan avläggas på annat håll och räknas tillgodo, 
t.ex. kurser vid medborgar- och arbetarinstitut.  Ett problem vad gäller 
de tillämpade kurserna tycks vara i vilken utsträckning idrotts- och annan 
fritidsverksamhet kan och får räknas till godo i studierna.
   En viktig fråga är hur elevhandledningen, elevvården, invandrar-
undervisningen och samarbetet med hemmen planeras och förverkligas. Av 
svaren på den ovan nämnda processförfrågan verkar det som om tillgången 
på behöriga studiehandledare, psykologer och kuratorer, vilka tillsammans 
med rektorerna utgör ett slags elevvårdsteam, de senaste åren skulle ha 
förbättrats. Också anvisningarna för dessa har förbättras, men ibland verkar 
det oklart i vilken utsträckning trygghets- och handledningsplanerna skall 
ingå i läroplanen och vad de skall innehålla.
    I läroplanen skall också ingå beskrivningar av gymnasiernas samarbete 
i olika riktningar, en IT-strategi och en redogörelse för distansundervisning, 
undervisning på främmande språk och anordnandet av gymnasiediplom 
om sådan verksamhet förekommer. Samarbetsfrågorna behandlas särskilt i 
kapitel 7 nedan. Undervisning på främmande språk förekommer på svenskt 
håll bara i IB-gymnasiernas läroplaner. Gymnasiediplom nämns i anslutning 
till lärokurserna i de ämnen där sådana förekommer, d.v.s. i modersmål och 
litteratur samt i konst- och färdighetsämnen. Distansundervisningen har 
betonats bara i vuxengymnasiernas läroplaner. Det nationella samarbetet 
över språkgränsen, det nordiska och det internationella samarbetet förefaller 
ha ökat märkbart de senaste åren, men det nämns inte alltid läroplanerna, 
trots att det i vissa gymnasier tidvis starkt präglar verksamheten.   
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Åtgärdsförslag:

1. Gymnasierna utarbetar i det fortsatta läroplansarbetet mera lokalt 
innehåll och betoningar för temaområdena och enskilda läroämnen, så 
att de finlandssvenska och regionala särdragen kommer bättre fram och 
innehållet blir mer konkret. Det skulle bl.a. vara nyttigt att utföra analyser 
av natur-, näringslivs-, språk- och kulturmiljön i regionerna. Detta kunde i 
större utsträckning än hittills ske i samråd med olika kringgrupper.   

2. I finskundervisningen genomförs den modersmålsinriktade finskan 
mer konsekvent och problematiken kring B-finska, d.v.s. rätten att välja 
B-lärokursen, och resursbehovet utreds. Vardera lärokursen kräver både 
organisatoriska åtgärder och nya läromedel av olika slag (se kap. 4).

3. De studerandes val av fördjupade och tillämpade kurser följs upp under 
detta och följande läsår (2007–2008) och jämförs i studentexamensnämndens 
efterundersökningsmaterial med framgången i de nya realämnesproven. 
(Se närmare kap. 7). I vissa fall kan det bli nödvändigt att reducera antalet 
tillämpade kurser till förmån för fördjupade, i andra gäller det att genom 
reellt och virtuellt samarbete i de s.k. gymnasieringarna  kunna förverkliga 
kursutbudet.

4. Språkvalen analyseras noggrant både i bokföringen av elevernas 
kursval eller studieprogram och i studentexamen. Tendensen till minskade 
och snävare språkstudier bland gymnasiestuderande motarbetas både 
genom samarbete och genom uppmuntran att ta till vara olika möjligheter att 
studera sällsynta främmande språk på egen hand vid medborgar-,  arbetar- 
och språkinstitut samt via läromedelspaket och medie- och nätkurser.    

5. Med tanke på bristen på konkurrenskraftiga sökande till fortsatta 
studier i musik, bildkonst och idrottsvetenskaper, undersöks möjligheterna 
till ett bredare lokalt och regionalt samarbete med musik- och konstinstituten. 
Specialgymnasiernas rekrytering breddas och deras verksamhet fördjupas 
i samråd med instituten, så att de studerande uppnår den nivå som krävs i 
inträdesförhören vid Sibelius-Akademin, Konstindustriella högskolan och 
Idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet.

6. Gymnasiestuderandenas möjligheter att välja och räkna sig till godo 
även yrkesinriktade studier och praktik från närliggande yrkesläroanstalter 
förbättras och utökas i det påbörjade regionala samarbetet. Hela det 
regionala kursutbudet bör synliggöras på nätet så att de studerande vet 
vilka kurser som kan och får räknas till godo.
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7. De integrativa temaområdena beskrivs utförligare i de lokala läro-
planerna, både så att de explicit inarbetas i ämneslärokurserna och så att 
man skapar integrativa kurspaket av dem i de tillämpade studierna, gärna 
i samråd med samhällsinstitutioner, företag och föreningar i närmiljön, 
genom gästföreläsningar och studiebesök etc. Utbildningsstyrelsen utar-
betar mer material för temaområdena på sina hemsidor. 
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Erik Geber

4.    Läromedelssituationen  

4.1   Bakgrund och lägesbeskrivning

Sedan godkännandeprocessen av läromedlen i Finland upphörde 
1991 har de statliga skolmyndigheterna hållit ett visst avstånd till 
läromedelsproduktionen med hänvisning till att den är fri (kommersiell), 
trots att de självfallet är medvetna om läromedlens stora betydelse. 
Utbildningsstyrelsen har dock en egen produktion på sådana områden där 
marknaden är så liten att de privata förlagen inte är intresserade av den och 
av samma skäl uppmuntras förlagen att ta ansvar också för de olönsamma 
läromedelsområdena genom förlustgarantier. De senaste åren har staten 
både genom projektet Den virtuella skolan inom ramen för den statliga 
satsningen på IT, Kunskaps-Finland, och genom budgetmomentet för 
läromedel för liten spridning, satsat avsevärda summor på utvecklingen av 
elektroniska läromedel och hjälpmedel. Dessa källor har varit viktiga för de 
svenska läromedlen, emedan de privata svenska förlagen inte har ansett sig 
ha resurser att satsa nämnvärt på det elektroniska utbudet.
 Den svenska läromedelsproduktionen står på grund av utvecklings-
tempot och marknadens litenhet i en särställning beträffande tillgången  
på och behoven av adekvata och tidsenliga läromedel. Behoven accentue-
ras alltid vid tillkomsten av nya läroplaner, i förhållande till hur mycket 
de enskilda ämneslärokurserna förändras. Frågans känslighet framgick av 
den debatt som uppstod kring den svenske professorn Staffan Selanders 
utredning av läromedlen för grundskolan (Skolans blick och lärarens röst, 
2006), som utfördes på uppdrag av Svenska kulturfonden. 
 De olika intressenterna i svensk läromedelsproduktion i Finland har 
de senaste åren aktiverat sig märkbart. Representanter för den finländska 
förlagsföreningen satt för första gången med i Utbildningsstyrelsens 
styrgrupper för läroplansreformerna 2002–2004. Utbildningsstyrelsens 
linje för svenskspråkig utbildning ingick år 2005 ett avtal med Svenska 
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kulturfonden, SFV, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Föreningen 
Konstsamfundet om en gemensam stödpolitik gentemot förlagen. För 
detta ändamål har fondernas ledning, Utbildningsstyrelsens svenska 
enhet, Finlands Kommunförbund och representanter för länsstyrelserna 
hållit regelbundna träffar, där inte bara läromedelsfrågor utan även andra 
skolfrågor diskuterats. Den svenska enheten och dess tjänstemän har därtill 
hållit regelbundna sammankomster med och haft kontakter direkt med 
förlagen för att diskutera läget och behoven. Förlustgarantierna har gett 
Utbildningsstyrelsen en viss möjlighet att påverka utgivningstakten och 
valet av tyngdpunkter i produktionen. 
 För gymnasiets del är den svenska läroboksproduktionen i Finland 
synnerligen beroende av den finska. Marknaden är så pass liten och författar- 
och förlagsresurserna så begränsade, att egna läroböcker inte skulle kunna 
utges i den takt som skulle behövas annat än i de läroämnen som har en 
egen profil i de svenska skolorna, d.v.s. modersmål och litteratur och det 
andra inhemska språket, samt i några andra som av identitetsskäl anses 
viktiga eller råkar vara betjänta av tillräckligt kunniga och flitiga författare. 
Sådana läroämnen har traditionellt varit historia, religion och musik, på den 
senaste tiden också livsåskådning och filosofi. I huvudsak är nyutgivningen 
för gymnasiet beroende av den finska produktionen och i viss mån också 
beroende av förlagens samarbetsparter och uppmärksamhet på varandras 
produktionsplaner. 
 Det frågas ofta, särskilt på finskt håll, varför inte de finlandssvenska 
skolorna i högre grad utnyttjar rikssvenska läromedel. De svenska 
språkvårdarna i Finland brukar från sin sida betona betydelsen av att inte 
tappa kontakten med rikssvensk sakprosa, för att det finlandssvenska språk-
et skall förbli dynamiskt och levande. Den rikssvenska gymnasieskolans 
struktur inklusive ämneslärokursernas disposition, mål och centrala inne-
håll är så pass olik den finländska att ett övertagande av de rikssvenska 
läroböckerna som kursböcker för eleverna med några få undantag ställer sig 
svårt, i många fall omöjligt. Det kraftigt preciserade innehållet i de enskilda 
kurserna i de nya läroplansgrunderna (2003) och särskilt i realämnena 
gör en direkt användning av rikssvenska läromedel ännu svårare. Trots 
detta är det skäl att fråga sig vilken nytta de finlandssvenska skolorna, 
ämneslärarna och eleverna kunde ha av en bättre kunskap om och tillgång 
till de rikssvenska (och varför inte även de övriga nordiska) läromedlen. 
Utvecklingen av elektroniska läromedel och hjälpmedel accentuerar denna 
fråga.
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En analys av läromedelssituationen i gymnasiet bör ha tre 
utgångspunkter: 

1) Målen och det centrala innehållet per läroämne och för de  
 övergripande temaområdena i läroplansgrunderna med särskild  
 hänsyn till förändringarna 2003 i jämförelse med 1994, 
2) utvecklingen på den finska läroboksmarknaden med tanke på de  
 svenska examinandernas jämställdhet i studentexamen, särskilt  
 i de nya realämnesproven (fr.o.m. våren 2006) och i det nya provet i  
 textkompetens i modersmålet (våren 2007), samt 
3) ämnesområdenas och pedagogikens allmänna utveckling med tanke  
 på läromedlens innehållsliga kvalitet och pedagogiska utformning.

I denna skrift ges en allmän bakgrund till läromedelssituationen och 
resultaten av den analys som författaren gjort på basis av en genomgång av 
läromedel i olika ämnen. Analysen, som behandlar tillgången på inhemska 
läromedel i relation till de nationella läroplansgrunderna och tillgången 
på läromedel på finska, kunskapsutvecklingen inom olika läroämnen, och 
även några jämförelser med en del rikssvenska tryckta läromedel, samt ett 
avsnitt om elektroniska läromedel i Svenskfinland publiceras i sin helhet på 
Utbildningsstyrelsens webbplats, www.edu.fi/svenska/gymnasiet.
 De nationella läroplansgrunderna för gymnasiet, som vid 
sidan av ämnesutvecklingen utgör den viktigaste utgångspunkten för 
läromedlen, förändrades i läroplansprocessen åren 2002–2003 rätt kraftigt 
i två avseenden: a) läroämnets mål specificerades per kurs och det centrala 
innehållet beskrevs i de flesta läroämnena betydligt mera detaljerat än 1994, 
också för de riksomfattande fördjupade kurserna, b) kurserna numrerades 
och bands till sitt innehåll så att bedömningen, d.v.s. kursvitsordet för 
en kurs, skall stå för samma kunskapsinnehåll i hela landet. Dessa två 
skärpningar gör det numera svårt att ”flexa” mellan kurserna, att minska 
på dem eller alltför mycket gå utöver dem. Riksläroplanen är en bindande 
norm; i den lokala läroplanen eller i en lärobok som vill ”sälja” bra kan en 
lärargrupp eller författare inte disponera om innehållet eller ens i allt för 
hög grad jämka lärostoffet över kursgränserna, utan att kursbedömningen 
försvåras och den studerandes rättsskydd vid bedömningen äventyras. 
Däremot kan en studerande nog välja att avlägga kurserna i annan ordning 
än den normala om detta tillåts i den lokala läroplanen och är praktiskt 
möjligt i läsordningen. Repetition och anknytningar framåt och bakåt i 
undervisningen är också självfallet fullt möjliga och rekommendabla. 
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 Tillgången på läromedel på finska och svenska i Finland är 
allmänt taget mycket bättre, enhetligare och mera uppdaterad än i många 
andra länder, t.ex. de övriga nordiska länderna. Detta beror delsvis på att 
läromedelsförlagen ända sedan 1985 i de detaljerade riksläroplanerna haft 
en mycket säkrare innehållslig grund att stå på. Läroboksförsäljningen för 
gymnasiet utgör en så pass stor och säker inkomstkälla för de stora finska 
läromedelsförlagen (Otava, WSOY, Tammi och Edita) att de har varit måna 
om att följa med i läroplans- och ämnesutvecklingen, i vissa fall t.o.m. kunnat 
styra och föregripa den. När innehållsstyrningen 1994 kraftigt minskade, 
utvecklade förlagen i stället mycket detaljerade kursboksserier och förnyade 
innehållet i dem, särskilt i vissa realämnen. När läroplansprocessen 2001–
2003 startade kontaktade Utbildningsstyrelsen i början av processen 
också förlagen direkt och informerade dem om de viktigaste kommande 
förändringarna. En särskild drivkraft i denna omgång har utgjort den länge 
förberedda realprovsreformen i studentexamen, som av abiturienterna 
förutsätter fördjupning i det eller de realämnen de tänker avlägga prov i.      
 De små finlandssvenska förlagen har i varje läroplansreform haft 
avsevärda svårigheter att hänga med i utvecklingen. Vid övergången till det 
kursutformade gymnasiet 1985 (på försök från 1982) lyckades de dock rätt 
bra. Reformen var då mera genomgripande och dess innehåll hade förberetts 
i många år; den började redan i de stora läroplanskommissionerna 1976–
1979. Pendelsvängningen mot större lokal frihet 1994 tolkades emellertid 
av en del så, att det inte var någon större brådska med en översyn av 
läromedlen. Lönsamheten minskade på grund av att kommunerna under 
depressionsåren på 90-talet allt mera måste knappa in på nyanskaffning 
av läromedel. Detta ledde till att de finlandssvenska gymnasisterna ännu 
vid millenieskiftet i vissa läroämnen måste ty sig till läroböcker som var 
disponerade och skrivna utifrån grunderna år 1985. Nu, när reformen 
2003 har kommit drygt halvvägs i gymnasierna ser läget betydligt ljusare ut. 
I några läroämnen kommer den finlandssvenska produktionen dock ännu 
ett par år framöver att släpa efter. En eventuell förskjutning mot mera 
själv- och flerformsstudier i gymnasiet snarare accentuerar än minskar 
behovet av tidsenligt och tillräckligt utförligt tryckt material (jfr kap. 4.3).
 Kunskapsutvecklingen inom läroämnena har kanske inte varit 
lika påfallande under det senaste decenniet (1995–2004) som under 
det föregående (1985–1994), då en del av fördröjningarna på grund 
av grundskolereformen och osäkerheten visavi den därpå följande 
mellanstadiereformen måste tas igen. Behovet av djupare insikter i de 
vetenskapliga framstegen är kanske tydligast i vissa realämnen som fått fler 
fördjupade kurser (t.ex. biologi och filosofi) eller där stoffet disponerats om 
(kemi) samt i de nya (utbrutna) läroämnena samhällslära och hälsokunskap. 
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I modersmålet har den nya betoningen av litteraturen (läroämnet heter nu 
modersmål och litteratur) fått viktiga konsekvenser för läromedlen, men 
också i väl stadgade läroämnen såsom i historia och fysik kan man skönja 
nya infallsvinklar.  
 I de främmande språken, där lärokursernas centrala innehåll 
fortfarande är mycket allmänt hållet, har i stället den allmäneuropeiska 
nivåskalan CEF införts och rent av gjorts normerande, vilket kan inverka 
även på de otaliga läromedelsserierna i språk, särskilt om den muntliga 
språkfärdigheten betonas så som en arbetsgrupp på undervisningsministeri-
et tänkt sig och gett i uppdrag åt Utbildningsstyrelsen att genomföra. 
Konst- och färdighetsämnena i Finland (bildkonst, musik, gymnastik och 
idrott) är inte lika kraftigt innehållsligt preciserade i läroplansgrunderna 
som de traditionella läsämnena, men också i dem ställer bl.a. de så kallade 
gymnasiediplomen vissa nya krav. Särskilt i de små svenska gymnasierna 
måste konststuderande ofta hänvisas till självstudier i de teoretiska delarna 
och i teaterkonst och huslig ekonomi, vilka inte ingår som självständiga 
läroämnen i gymnasiet. Mediekunskap men inte informationsteknik har ett 
eget diplom. Det sistnämnda ämnet har införts som ett separat läroämne 
också i många svenska gymnasier, men läromedel utarbetade enkom för 
skolbruk finns inte, därför att innehållet i det inte är nationellt föreskrivet.   

4.2   Tillgången på elektroniska läromedel

Vid en genomgång av läromedlen i språk är det uppenbart att framför allt 
finskundervisningen men också vissa korta språk i gymnasiet är förfördelade 
när det gäller tillgången på elektroniska läromedel och mediematerial som 
dels skulle ansluta sig direkt till de tryckta läroböckerna i fråga, dels bestå 
av fristående övnings- och repetitionsmaterial. Kontrasten är stor om 
man jämför med de stora världsspråken engelska, tyska och franska, men 
finskan är också klart i underläge gentemot svenska i finska skolor. Bristen 
på illustrations- och övningsmaterial gäller i viss mån också många av de 
serier som översatts från finskan för matematikens och realämnenas behov 
– inte själva böckerna, utan det elektroniska tilläggsmaterial som förlagen, 
för gymnasiets del, främst WSOY, håller på att bygga upp på sina webbsidor. 
De rikssvenska förlagen erbjuder också en hel del dylikt material, men det 
har två begränsningar: dels densamma som visavi de ordinarie läroböckerna 
att de inte vill passa in i de finländska läroplanerna, dels att de inte är alldeles 
lättillgängliga, oftast belagda med accessavgifter och i första hand reserverade 
för dem som också skaffar ifrågavarande förlags tryckta läromedel.  
 Det elektroniska material som finns tillgängligt för svenska gymnasier  
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 kan grupperas i åtminstone tre olika slag: 

1) De distanskurser som Utbildningsstyrelsen i samband med det  
 finska distansgymnasiet (etälukio) började bygga upp i samarbete  
 med den finska sidan på rundradion redan i mitten på 1990-talet och  
 som sedan kompletterades med separat produktion på svenska i  
 samarbete med vuxengymnasierna och med resurscentret Dusör i  
 Vasa,
2) elektroniskt stöd- och tilläggsmaterial till de tryckta läromedlen, som  
 de största kommersiella förlagen både i Finland och Sverige  
 marknadsför, samt 
3) kortare lärobjekt av varierande slag, som såväl Utbildningsstyrelsen 

som flera privata förlag börjat tillhandahålla på sina webbsidor. 

Därtill kommer ännu en fjärde typ, nämligen undervisningsmaterial som 
den finska rundradion YLE och Sveriges television håller öppet i anslutning 
till sina publika kanaler eller säljer i anslutning till vissa program. Denna 
sida av läromedelsproduktionen har för närvarande gått in i ett nytt skede 
i och med att Utbildningsstyrelsen och YLE både på finska och på svenska 
slutit ramavtal om produktion av undervisningsmaterial.

För närvarande finns det över 50 tillgängliga finländska gymnasiekurser 
på svenska på nätet. En del av dem följer dock fortfarande (liksom en del 
av de finska distanskurserna) grunderna av år 1994. Sämst är situationen 
liksom för böckernas del i lång matematik, där kurserna 8–10 fortfarande 
saknas, samt i finska, där bara ett par kurser omarbetats enligt den nya 
läroplanen, och kursserien inte heller i övrigt är fullständig. Speciellt 
i finska skulle nätproduktionen kunna vara ett sätt att bemöta de olika 
läromedelsbehoven. Produktionen av en serie i modersmålsinriktad finska 
har börjat, men det skulle också behövas en i B-finska, som kunde vara 
ganska självständig. I fysik och i de fördjupade kurserna i kemi har hittills 
inga distanskurser utarbetats. I dem borde förhållandet mellan teori och 
laborationer först klarläggas.
 Fysiken för oss in på en diskussion om så kallade lärobjekt. Just 
de natur-vetenskapliga ämnena skulle lämpa sig bra för sådana. Man kan 
med datorn åskådliggöra och simulera processer i naturen, och den är 
som bekant nuförtiden ett oundgängligt redskap såväl i naturvetenskap-lig 
forskning som i industrin. Att göra program som innehåller animationer 
och samtidigt är interaktiva med mätapparater och med användarna är 
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emellertid både komplicerat och dyrt. Det inte lätt att i Svenskfinland 
finna konstruktörer och resurser för sådana. Därför skulle det just i 
naturvetenskaperna antagligen vara enklare och förmånligare att köpa 
programvara från Sverige och disponera det så att det lämpar sig för 
finländska kurser. Denna process förutsätter en innehållsanalys av de 
rikssvenska förlagens material. När det gäller de privata finska förlagens 
produktion, finns det knappast andra möjligheter än att vänta och 
se vad de ger ut i form av elektroniskt material. En grupp lärare eller 
andra ämnesexperter borde följa med den produktionen och för de 
finlandssvenska förlagen eller Utbildningsstyrelsen föreslå översättning 
av lämpliga program. När de finlandssvenska förlagen tar sina optioner 
hos de finska på de tryckta bokserierna, borde de samtidigt inkludera 
rätten att översätta kommande nätmaterial. Också Utbildningsstyrelsens 
och Svenska YLEs avtal om gemensam utveckling av en ny webbportal 
kan kanske på lämpliga punkter tjäna även dessa behov. 

 

4.3   Sammanfattning av läromedelsanalysen   
   samt åtgärdsförslag

Helhetsintrycket av tillgången på adekvata läromedel för gymnasie-
studier på svenska i Finland inför ibruktagandet av de nya läroplanerna 
successivt under åren 2006–2008 blir, att situationen nu är bättre än  
under reformen 1995–1998 då 1994 års läroplaner togs i bruk. Detta 
alltså i jämförelse med den finska produktionen och med särskild hänsyn 
till införandet av de nya realämnesproven från och med våren 2006, 
då provet dock fortfarande skrevs enligt de gamla läroplanerna. De 
finlandssvenska förlagen gör sitt bästa för att få ut svenska upplagor så 
fort de nya finska böckerna föreligger i sådan form att de kan översättas 
och vid behov bearbetas. I några fall, t.ex. i filosofi och historia, har helt 
nya finlandssvenska läroböcker utkommit. Systemet för utbetalande av 
stöd och stipendier för författarna har ändrats, så att förlagen anhåller 
och så att UBS och fonderna gemensamt ser över behoven när stöden 
och garantierna beviljas. Dessutom har Utbildningsstyrelsens produktion 
av svenskt material för distans- och flerformsstudier över nätet nu 
framskridit ända till de fördjupade kurserna, vilket kompletterar det 
tryckta materialet och i vissa fall t.o.m. kan ersätta det för en tid i väntan 
på egentliga läroböcker.
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 De brister och svårigheter som framkommit är huvudsakligen av  
 tre slag:

1) Den nya finska upplagan eller helt nya serien, enligt vilken en upp-
datering och/eller nyöversättning kunde eller borde ske, har ännu 
inte utkommit. I vanliga fall betyder detta att de svenska läroböckerna  
 kommer minst ett år senare. Läget är nu betydligt bättre än efter  
 läroplansreformen 1994, men i matematik och i vissa realämnen släp-
ar den svenska produktionen fortfarande efter. Det kan innebära att 
undervisningen och särskilt självstudierna i de svenska gymnasierna 
blir tyngre och svårare. Bristen på nya läromedel på svenska i de 
fördjupade kurserna t.ex. i psykologi, kemi och fysik är sannolikt en 
orsak till de svenska abiturienternas sämre resultat i dem.

2) De egna finlandssvenska serierna har redan till stora delar omarbetats, 
men inte heller de är ännu helt färdiga, t.ex. i finska och i historia. 
För ämnet modersmål och litteratur har på två år utkommit tre nya 
läroböcker för gymnasiet, men ämnet lider  brist på  finlandssvenska 
alternativ av den typ som finns på finska och delvis i Sverige. För 
finskundervisningen finns det två, till största delen uppdaterade 
serier, men finskan lider i jämförelse med svenskan i de finska 
skolorna och de främmande språk av brist på av-medel. Det är svårt 
att finna adekvat material för elever med olika förkunskaper. För 
modersmålsinriktad finska kan autentiskt material användas, men 
för B-finskan borde en särskild läromedelsserie utarbetas ända från 
grundskolans högstadium.

3) Läroböcker på svenska saknas helt i några läroämnen och i kurser 
där de svenskspråkiga eleverna är mycket få, t.ex. i vissa främmande 
språk (italienska, portugisiska, långt latin), ortodox religion, och 
kurs 3 i hälsokunskap. Det finns inte heller någon svensk lärobok i 
studiehandledning, och i flera ämnen saknas repetitionsböcker och 
guider som är viktiga inför studentexamen.

Användningen av elektroniskt material

Ur skolornas och studiernas synvinkel skulle det vara till fördel om 
läromedelsproduktionen i så hög grad som möjligt kunde ses som en 
helhet, så att tryckt och elektroniskt material stöder varandra och hela 
kurser på nätet kunde kompletteras med lärobjekt, filmer, TV-program 
och ljudmaterial. Eftersom det är dyrt och mödosamt att producera och 
kombinera material av detta slag, förutsätter det samverkan mellan olika 
producenter och finansiärer. Lärarna bör stödjas genom fortbildning, inte 
bara teknisk, utan också didaktisk. Lärarna måste få en överblick av det 
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material som finns för att kunna ta in det på ett ändamålsenligt sätt i sina 
kurser. I skolan kan användningen av materialet i princip ske på två olika 
sätt, antingen som datorstöd i närundervisning eller som elevmaterial i 
flerforms- och distansstudier. Ju självständigare de studerande skall arbeta, 
desto bättre utarbetat måste e-materialet vara, och desto mera genomtänkta 
måste de interaktiva övningarna vara.                  

Rikssvenska och finländska läromedel

Av en jämförelse mellan rikssvenska och finländska läromedel (Se författarens 
mer utförliga artikel om läromedel i gymnasiet på Utbildningsstyrelsens 
webbplats ) framgår att det största problemet –  i den händelse man vill använ-
da rikssvenska läroböcker i de finlandssvenska gymnasierna som kursböcker 
för eleverna – är den olika uppläggningen och dispositionen av innehållet. 
Ju friare ämnet är till sin karaktär, desto större tycks divergensen kunna 
vara, t.ex. i modersmål, religion, psykologi och historia, dvs. i humanistiska 
ämnen. I det sistnämnda fallet beror skillnaden huvudsakligen på den 
breda tematiseringen i Finland, medan de rikssvenska läroböckerna är dels 
kronologiska (A-böckerna), dels tematiserade (B- och C-böckerna) i smala 
längdsnitt (t.ex. klädmodets utveckling). I matematik och naturvetenskap är 
innehållet mera snarlikt, med den skillnaden att matematiken i Sverige dels 
tar om grundläggande färdigheter, dels är mera praktiskt inriktad. Närmast 
varandra kommer läroböckerna i biologi och geografi, men också i dem är 
olika ämnesområden varvade med andra på ett annat sätt i Sverige, t.ex. så 
att natur- och kulturgeografi delvis går in i varandra. 
 Kunskapsmässigt sett får man det intrycket att de finländska 
lärobokstexterna ofta är mer teoretiska och abstrakta och de rikssvenska, 
i synnerhet i vissa ämnen, ganska konkreta och därför mer lättlästa. Några 
avgörande i skillnader i faktamängd kan man dock inte se direkt, åtminstone 
inte utan en ingående innehållsanalys. Till layouten är de nyaste finländska 
läromedlen minst lika påkostade som de rikssvenska, pedagogiskt finns det 
kanske litet mera sammanfattningar och övningsuppgifter i de rikssvenska, 
vilket gör det lättare att ta till sig texten. Här är dock den individuella 
skillnaden mellan läroboksserierna mycket stor också inom länderna.
 Ett positivt drag hos de rikssvenska läromedlen är i vissa fall 
reflekterande lärdomshistoriska utvikningar av den typ som nu finns i de  
allra nyaste finländska läromedlen, t.ex. i fysik. En annan förtjänst är de 
autentiska essäer som i Sverige införts i t.ex. filosofi och psykologi. Här 
skulle det finnas ett fruktbart område att utveckla i Finland, d.v.s. att 
inspirera eleverna att läsa andra och mera nyanserade texter än traditionella 
lärobokstexter. Modersmålsämnet kan inte ensamt svara för läs- och 
skrivträning i alla textgenrer.  
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 Fyra praktiska slutsatser av ovanstående blir:
1) Det är motiverat för förlagen och gymnasierna i Svenskfinland att 

huvudsakligen hålla fast vid den linje som hittills utkristalliserat sig, 
nämligen att antingen a) låta författa egna läroböcker, om lämpliga 
författare kan uppbringas och lösgöras eller b) låta översätta och 
eventuellt vid behov bearbeta nya och goda finska serier. I det 
sistnämnda avseendet kunde valet av finsk förlaga kanske vara 
mera överlagt och ibland också den språkliga genomarbetningen 
av översättningarna bättre. 

2) De finlandssvenska ämneslärarna skulle i flera avseenden ha stor 
nytta av att läsa och ingående studera de rikssvenska läromedlen i 
sitt eller sina ämnen, lika väl som de finska. Där finns annorlunda 
grepp, bilder och övningar, som kan ge dem stimulerande impulser 
för undervisningen.

3) Också eleverna i de finlandssvenska gymnasierna kunde med fördel 
som bredvidläsning ges tillgång till rikssvenska läromedelsserier i 
de olika ämnena. Detta skulle främja den språkliga stimulans från 
rikssvenskan som efterlysts av språkvårdarna i vårt land.

4) Mycket mera tid och resurser borde – som också Staffan Selander 
(2006) hävdade i sin utredning om grundskolans läroböcker i Finland 
– anslås för läromedelsforskning och utveckling, både jämförande 
analyser av läromedlen i olika länder och pedagogisk forskning och 
reflektion kring hur lärobokstexter och innehåll skall läggas upp, 
formuleras och omges med övningar, utblickar och illustrationer. 
Detta är en förlagsangelägenhet men också en central uppgift för 
lärarutbildningen och den ämnesdidaktiska forskningen. 

Slutligen ett par allmänna kommentarer om läromedelssituationen. Den 
första gäller lönsamheten. I det flesta läroämnen finns det tre, ibland 
fyra stora förlag som konkurrerar på den finska läroboksmarknaden. Det 
innebär att en lärobok för en obligatorisk kurs i gymnasiet, om marknaden 
skulle fördelas jämt och eleverna alltid skulle köpa nya böcker, kan säljas 
i ca 10 000 exemplar per år, dvs. i en upplaga på drygt 30 000 ex., om 
man utgår från att boken står sig i åtminstone tre år utan omarbetning. 
Fastän ett finlandssvenskt förlag helt skulle dominera marknaden för de 
svenska gymnasisterna, vilket det inte alltid gör, kan en lärobok i bästa 
fall (teoretiskt sett) sälja bara 2 000 exemplar per år av en motsvarande 
bok, dvs. på tre år högst 6 000 exemplar – en lönsamhetsnivå, som är bara 
ca 1/5 av den finska. Därtill kommer att enhetspriset och därmed också 
försäljningspriset med nödtvång blir högre vid mindre upplagor.  
 En annan princip som förtjänar att inskärpas är att eleverna i de 
svenska skolorna har rätt att få sina primära läroböcker på svenska, 
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d.v.s. att de inte kan förutsättas skaffa finska läromedel i ett ämne eller 
en kurs annat än frivilligt som bredvidläsning. På grund av att de finska 
läroböckerna i många fall har hög kvalitet och är bättre uppdaterade än de 
svenska, vore det dock angeläget att man till skolorna, till skolbiblioteket 
eller ämnesrummet, skulle kunna skaffa några exemplar av motsvaran-
de finska serier, så att de (lärare och) elever som vill och kan göra det, 
har möjlighet att jämföra innehållet och läsa på. Detsamma gäller som 
sagt motsvarande rikssvenska läroböcker och handböcker. Eleverna 
bör också, helst med stöd av ett modernt, mångsidigt och väl utrustat 
skolbibliotek, uppmärksammas på allt det material som finns på Internet, 
oberoende av om de studerar på distans eller inte.    
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Erik Geber

5.    Gymnasiernas ekonomi

5.1    Driftskostnaderna

Tanja Kirjavainens rapport om gymnasiernas ekonomi 1980–2003 (Utbild-
ningsstyrelsen 23/2005) visar att driftskostnaderna under denna tid gått i 
stora vågor. År 1980 utgjorde de 365,4 miljoner, omräknade i euro enligt 
eurons pris år 2003. Sedan steg de fram till år 1985 med nästan 100 miljoner 
euro till 460 miljoner, och sjönk därefter långsamt ner i en vågdal under låg-
konjunkturen på 1990-talet. Från och med år 1997 började de igen stiga gan-
ska kraftigt fram till år 2002, då de utgjorde hela 426,5 miljoner. Elevantalet 
i gymnasiet gick en nästan motsatt böljegång. Det var i början av 1980-talet 
ca 115 000 men sjönk därefter till drygt 100 000 fram till år 1991. Trots eller 
kanske just på grund av lågkonjunkturen steg elevantalet igen under 90-tal-
et ända till 126 000 år 2000. Som vi såg i kapitel 1, nådde elevantalet i de 
svenska gymnasierna sin kulmen först år 2002, för att därefter börja sjunka 
en aning, med betydande regionala skillnader i utvecklingen. 
    På grund av den motstridiga böljegången mellan kostnader och 
elevantal har driftskostnaderna per elev utvecklats enligt samma mönster, 
men med häftigare svängning, så att kostnaderna per enhet i början av 
år 1980 var under 3 500 euro per elev och vid högkonjunkturens utgång 
1989–1991 över 4 500 euro per elev. Sedan sjönk de tillbaka till 3 500 euro 
per elev vid mitten av 1990-talet. Därefter har kostnaderna per elev igen 
kontinuerligt vuxit, så att det kalkylerade medeltalet för 2006 uppgår till  
4 643,14 euro. Kostnaderna per elev har med andra ord under de senaste 
tio åren stigit med över 1 000 euro eller med nästan en tredjedel. Den 
främsta orsaken till detta är att statsmakten, sedan lågkonjunkturen var 
över, stegvis igen började höja det lagstadgade priset per enhet, en annan 
orsak är att elevantalet igen långsamt började sjunka.
 En annan viktig iakttagelse i Kirjavainens rapport är att de på un-
dervisningsväsendet påförda kostnaderna för elevernas skolresor så gott 
som helt försvann från och med år 1998, då de överfördes på studiestödet 
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Figur 1. D
e totala driftskostnaderna per elev åren 1980−

2003 beräknat i priset för år 2003.  
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(FPA). Också kostnaderna för bespisningen är i dag betydligt mindre än 
de var vid mitten av 80-talet (1985: 45,6 miljoner, 2003: 36,4 miljoner). 
Kommunerna har därmed sparat in betydligt, nästan 10 miljoner, på 
gymnasieelevernas lagstadgade sociala förmån att få ett mål varm mat om 
dagen varje hel skoldag (GyL 28 § 2 mom.). Administrationskostnaderna 
och fastighetsunderhållet, där också hyreskostnader inräknas, har däremot 
stigit brant på 10 år, från 65 miljoner till inemot 100 miljoner. Sammantaget 
innebär allt detta att de totala driftskostnaderna från 1980 till 2003 steg från 
365 miljoner till 533 miljoner euro, eller med 46 %.    
   Undervisningskostnaderna har stigit med nästan lika mycket som 
de totala driftskostnaderna, från 247 miljoner till 400 miljoner per år, och 
därmed procentuellt med omkring 62 %. De utgör i dag tre fjärdedelar av 
de totala driftskostnaderna, medan de 1980 var bara två tredjedelar. De allt 
högre undervisningskostnaderna beror, förutom på löneförhöjningar, på 
att antalet undervisningstimmar per år och per elev under perioden ökat 
från 43 till 47 (tabell 2), och på att studietiden blivit längre. I början av  
90-talet gick bara ca 7 % av eleverna mera än tre år i gymnasiet, år 2003 var 
andelen mer än dubbelt så stor: 16 % eller nästan var sjätte. Samtidigt har 
studieavbrotten minskat en aning och är i dag ca 3 % från att tidvis varit 
uppe i 7 %.
 I det följande presenteras kostnaderna per elev enligt kostnadsslag 
i de finlandssvenska gymnasierna åren 2001–2005, med år 2004 som 
exempelår, utgående från Utbildningsstyrelsens kostnadsrapporter. Syftet 
är i första hand dels att få ett grepp om variationen, d.v.s. om hur mycket 
de eventuellt avviker från riksmedeltalet, dels att ta reda på i vilken mån de 
svenska gymnasierna i tvåspråkiga kommuner har högre kostnader per elev 
än de finska. Man kan utgå från att de måste vara något högre på grund av 
att de svenska gymnasierna i genomsnitt är mindre. Å andra sidan finns det 
bland de svenska gymnasierna ganska få som har en särskild uppgift. De 
får en lagstadgad förhöjning. Senare i kapitlet undersöks huruvida de olika 
slagen av driftskostnader för de svenska skolornas del skiljer sig från den 
ovan beskrivna utvecklingen. 
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Tabell 1
Driftskostnaderna i euro per elev år 2004 i de svenska gymnasierna, fördelade 
på kostnadsslag (riksmedeltalet 4 288 euro). I tabellen saknas några svenska 
gymnasier; för dem anges endast talen för hela den tvåspråkiga kommunen (tot.).

Under-
visning

Bespisn. Förv. Under-
håll

Totalt 1) Elevantal 
(20.9)

Lovisa (tot.) 4 947 335 223 503 6 009 233
           Sv 4 298 261 202 379 5 239 153
Borgå  (tot.) 3 378 339 176  574 4 474 964
Sibbo  (tot.) 3 812 310 149 430 4 701 323

Helsingfors (tot.) 3 373 300 356 603 4 632 9 518
Vanda (tot.) 2 805 225 397 535 3 962 3 842
            Sv 3 789 274  549     534 5 307 102
Esbo (tot.) 3 423 334 254 1 387  5 405 5 281
            Sv 3 693 335 356 943 5 981  452
Grankulla (tot.) 4 244 487 335  658 5 739 591
            Sv 4 272 435 109 1 515 6 731 216
Kyrkslätt (tot.) 3 905 391 103 596  4 995  691
            Sv 3 888 426 2) 1 253 5 846 195

Karis (tot.) 4 679 366 158 729 5 932 273
            Sv 4 723 266 156 627  5 773 134
Ekenäs sv 3 663 414  148 666 4 891 230
Lojo (tot.) 3 432 239 118  461 4 250  912
             Sv  4 722 352 2) 1 509 7 093 139
Hangö (tot.)  4 422 520 1 220 1 225  7 387  189

Kimito sv 5 678 449 184 806 7 117 87
Åbo (tot.) 2 793 210 427 543 3 973  4 286
             Sv 3 109 407 382 1 717 5 746  241
Pargas (tot.) 4 334 411 223 661 5 629 260
Kristinestad (tot.) 4 544 575 244 895  6 258 184
           Sv  4 049 133 2) 309 6 350 80
Närpes sv 4 300 316 118  900 5 634 161
Malax sv 4 583 308 279 455 5 625 136
Vasa (tot.) 3 519       307 678 366 4 870 1 122
Vasa övn.skola 5 191 377 693 2 401 8 723 332
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Korsholm sv 3 440 290 415 427 4 573 241
Vörå sv 5 149 518 182 687 7 005 143
Nykarleby sv 5 880 344  585 513 7 322 125
Jakobstad (tot.) 3 790 372  215 755 5 132 457
Pedersöre sv 3 429 348 106 576 4 459 207
Kronoby sv 4 626 416 62 631  5 734 130
Karleby (tot.) 3 325 369 364  615  4 673 941
             Sv 3 625 383 378 527 4 915 199

Svenska samskolan i 
Tammerfors

5 045 413 314 1 029  6 803 71

Björneborgs 
svenska samskola

6 046 388 366 1 257 8 059 57

Kotka Sv. Samskola  4 502 448 420  827  6 197 63
Svenska Privatsko-
lan i Uleåborg 

7 452 471 789 2 043  10 762 33

1)  I de totala kostnaderna ingår, förutom kostnader för undervisning, matbespisning, 
förvaltning och underhåll av fastigheter, även kostnader för eventuell inkvartering och 
elevvård.
2)  Uppgift saknas.

Kommentarer

Som vi antog följer variationen i driftskostnaderna per enhet ganska väl 
elevantalet, d.v.s. ju mindre elevantal desto högre kostnad per elev (se 
tabell 1). Man ser detta bäst i de svenska privatskolorna, där t.ex. fastig-
hetskostnaderna uträknade per elev (t.ex. i Uleåborg bara 33) blir skyhöga. 
Om vi undantar gymnasierna med särskild uppgift (t.ex. Vasa övningsskola, 
Vörå och Nykarleby) ligger driftskostnaderna per elev i regel mellan 4 000 
och 6 000 euro per år. Undantag utgör t.ex. de små gymnasierna i Hangö, 
Virkby och Kimito där de stiger till över 7 000, eller nära driftskostnaderna 
för gymnasier med särskild uppgift. Av de sistnämnda ligger Vasa övnings-
skola högst, dels därför att lärarna där har högre lön, dels emedan under-
visningsgrupperna där enligt lag får vara mindre. För nästan alla de svenska 
gymnasierna är driftskostnaderna högre än riksmedeltalet, och inget av 
gymnasierna ligger under 4 000 euro, vilket många finska gymnasier, bl.a. 
i Vanda och Åbo, gör. 
    Den största utgiftsposten, undervisningen, varierar normalt i ungefär 
samma utsträckning som de totala driftskostnaderna, från 3 109 euro per år 

Källa: Opetustoimen kustannussovellus 2004, lukiokoulutus, raportti K06Z6OS samt 
de uppgifter som läroanstalterna själva har uppgett i Utbildningsstyrelsens enkät till de 
svenskspråkiga gymnasierna 2006. 
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i Katedralskolan till 5 678 i Kimito, om man som sagt undantar privat- och 
specialskolorna. Kostnaderna per måltid ligger vanligen mellan 300 och 
400 euro per elev och år, vilket inte är mycket – utslaget på 190 skoldagar 
blir det bara 1,50–2,00 euro per dag, men intressant såtillvida att måltiden 
är en extra förmån. Högst, över 2,60 euro per dag, är kostnaderna per 
måltid i Hangö, Kristinestad och Vörå. Förvaltningskostnaderna varierar 
mycket mera, från 100 till över 1000 euro per elev, men det är oklart vad allt 
som i olika fall räknas in i dem. 
 Fastighetsunderhållet varierar likaså avsevärt, vilket kan bero på 
olika hyrespraxis, på husens storlek eller på vilken skolform underhållet 
påförts ifall gymnasiet och grundskolans högstadium verkar i samma 
byggnad. Att husens storlek måste inverka ser man t.ex. på kostnaderna 
per elev för Katedralskolan och privatskolorna, vilka med relativt få 
elever huserar i stora gamla läroverksbyggnader. Vörå är det enda finlands-
svenska gymnasiet som har inkvarteringskostnader, på grund av idrotts-
linjen, som tar emot elever från hela Svenskfinland. Vad de oväntat höga 
fastighetskostnaderna i Vasa övningsskola exakt beror på har inte nu 
undersökts. Fastighetskostnaderna kan med andra ord i vissa fall inverka 
ganska kraftigt på de andra kostnadsslagen och på helheten. 
    I Utbildningsstyrelsens förfrågan till de svenska gymnasierna 
frågades även om uppgifter om övrig elevvård: om bespisningen, om 
material- och vikariekostnader samt om så kallade små projekt. De övriga 
elevvårdskostnaderna är ringa och många har inte ens uppgett dem. Detta kan 
bero på att kurators-, psykolog- och specialundervisningstjänster eventuellt 
hänförs till socialvården eller till den grundläggande utbildningen.   
    Ett särdrag för de flesta gymnasierna i landet, särskilt för de små, är de 
många gemensamma lärartjänsterna med den grundläggande utbildningen. 
En del fördelar dem i proportion till antalet timmar, oberoende av var de 
har sin huvudtjänst, andra bokför dem på den skolform där huvudsysslan 
finns. Eftersom de gemensamma lärartjänsterna kan vara många, utgör 
detta en avsevärd felkälla när man jämför undervisningskostnaderna mellan 
gymnasierna.
    Så kallade små projekt eller anskaffningar finns särskilt upptagna i 
riksstatistiken och är t.ex. internationella projekt eller projekt i anslutning 
till den virtuella skolan. Utgifterna för dessa är i allmänhet så små att de 
försvinner när de slås ut per elev, och största delen av anordnarna har inte 
alls uppgett dem till statistikcentralen. Utbildningsstyrelsen får visserligen 
uppgifter om dem på annat sätt, men eftersom de vanligen rubriceras som 
extra statsbidrag, borde de också bokföras och uppges som sådana. Bakom 
dem kan dölja sig rätt stora arbets-, rese- och fortbildningskostnader, av 
vilka kommunen oftast, liksom beträffande övriga driftskostnader, står 
för 40–60 procent. Därtill kommer bidrag som fås ur privata källor, i 
Svenskfinland t.ex. av Svenska kulturfonden. 
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Tabell 2. Vissa nyckeltal år 2004 (per huvudman).
Antal  elever h/elev euro/h euro/elev

Lovisa 233 58 85 4 947
Borgå 964 46 73 3 378

Sibbo 323 47 81 3 812

Helsingfors 9 518 42 80 3 338
Esbo 5 281 43 80 3 423
Vanda 3 842 37 75 2 805
Grankulla 591 65 65 4 244
Kyrkslätt 691 43 90 3 905

Lojo 912 54 64 3 432
Karis 273 72 65 4 679
Ekenäs 230 49 75 3 663
Hangö 189 87 51 4 422

Kimito 87 72 79 5 678
Pargas 260 77 56 4 334
Åbo 4 286 41 68 2 793

Kristinestad 184 56 81 4 544
Närpes 161 63 69 4 300
Malax 136 52 88 4 583
Vasa 1 122 49 72 3 519
Vasa övn.skola 332 57 92 5 191
Korsholm 241 44 78 3 440
Vörå 143 68 76 5 149
Nykarleby 125 70 84 5 880
Jakobstad 457 48 79 3 790
Pedersöre 207 57 60 3 429
Kronoby 130 63 73 4 626
Karleby 941 48 69 3 325

BSS 57 72 84 6 046
SST 71 68 75 5 045
KSS 63 80 57 4 502
SPU 33 117 64 7 452

Hela Finland 118 429 47 77 3 612

Källa: Opetustoimen kustannussovellus 2004, lukiokoulutus, raportti K06F6MOS.

5.2   Kostnader per undervisningstimme och elev
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Kommentarer

Tabell 2 ovan anger nyckeltalen för undervisningskostnaderna per huvud-
man, inte per gymnasium. För kommuner som endast har ett svenskspråkigt 
gymnasium och för privatskolorna kan siffrorna dock direkt överföras på 
gymnasiet. I tabellen är också vuxenstuderande inräknade, vilket inverkar 
framför allt på antalet undervisningstimmar per elev, men också på 
kostnaderna per elev på de orter där vuxenstuderande finns i något större 
antal (huvudsakligen i de tvåspråkiga städerna). Siffrorna gäller alltså för 
kostnaderna 2004, men enligt differensuppgifterna (här utelämnade) har 
förändringarna inte varit stora.
 De totala kostnaderna per elev varierar för de angivna kommunala 
huvudmännen mellan drygt 8 000 (Malax) och knappt 4 000 euro (Vanda). 
För elva kommuner understeg totalkostnaderna per elev årsriksmedeltalet 
4 900. Kännetecknande för de kommuner för vilka det översteg mycket, med 
över 2 000 euro per elev, är att de har ett eller två mycket små gymnasier eller 
att gymnasierna har en så kallad särskild uppgift. Vasa övningsskola har en 
hög kostnad per elev, vilket beror på övningsskolans gamla rätt att ha färre 
elever per undervisningsgrupp (nu omräknad i förhöjningskoefficient). 
Också privatskolornas upprätthållare har en hög kostnad per elev, men 
som synes varierar de också ganska kraftigt, med Uleåborg i toppen på 
grund av det låga elevantalet. Privatskolornas huvudmän har ofta fått en 
behovsprövad förhöjning av statsandelarna, däremot deltar deras under-
stödjare ganska litet i driftskostnaderna.
 Antalet undervisningstimmar per elev, som omvänt säger något 
om elevtätheten, dvs. om antalet elever per undervisningsgrupp, varierar till 
och med mera än driftskostnaderna – också mellan de ’vanliga’ kommunala 
gymnasierna – från omkring 40 h/elev i Helsingforsregionen (med undantag 
av Grankulla) till 72 i Kimito och Karis, 77 i Pargas och hela 87 i Hangö. 
Också i detta avseende är antalet timmar per elev för privatskolorna och 
gymnasierna med särskild uppgift hög, förutom för t.ex. Vasa övningsskola 
(VÖS). De höga kostnaderna per timme i VÖS torde bero dels på högre 
lärarlöner, dels på de höga fastighetskostnaderna (jfr tabell 1 ovan). Detta 
framgår också av priset per undervisningstimme, där VÖS ligger i topp 
med över 90 euro, medan t.ex. Hangö, Pargas, Kotka och  Uleåborg har ett 
relativt lågt timpris.    
 Kostnaderna per undervisningstimme för hela landet var år 
2004 relativt höga, 77 euro, medan antalet undervisningstimmar per elev 
igen var lågt (47) i jämförelse med antalet undervisningstimmar per elev i 
de svenska och tvåspråkiga kommunerna. Detta kan tolkas på två sätt, dels 
så att antalet undervisningstimmar (t.ex. i språk) i de svenska gymnasierna 
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faktiskt är högre, men också så att antalet elever per timme är mindre.  I 
skolor med ett litet elevantal blir timantalet per elev högt på samma sätt 
som i de nordfinska kommunerna (t.ex. Salla 94, Savukoski 123, Utsjoki 
142, Pelkosenniemi 145). Utsjoki hade år 2004 ett nästan lika litet antal 
gymnasieelever (39) som Svenska privatskolan i Uleåborg (33). 
 Om man betraktar hela landet i form av sagda kostnader per enhet 
eller nyckeltal, förefaller inte de svenskspråkiga gymnasierna skilja sig 
särskilt påfallande från de finska. Huvudtrenderna att mindre gymnasier 
också medför högre kostnader per elev och ofta också högre antal under-
visningstimmar per elev, d.v.s. färre elever per grupp, är helt naturliga och 
lika för båda språkgrupperna. Den förhöjningskoefficcient som beviljas 
gymnasier med mindre än 200 elever är därför viktig när det gäller att 
ge dessa möjligheter att anordna tillräckligt många kurser med ett litet 
elevantal. 
    Den variation i de ekonomiska faktorer som framkommer i tabellen 
ovan är till vissa delar belysande, men de kan inte som sådana läggas till grund 
för spekulationer, om t.ex. huruvida små gymnasier borde gå samman med 
eller till större skolor. Det skulle i så fall gälla att väga de transportkostnader 
som uppstår för samhället (via FPA), eventuella resekostnader för ambu-
lerande lärare, kostnader för utbyggnad av existerande skolfastigheter för 
att kunna ta emot eleverna från en grannkommun o.s.v. mot de vinster som 
kan uppstå i driftskostnaderna mätta i priser per enhet och nyckeltal av det 
rapporterade slaget. 
    Resultatet av sådana resonemang måste med nödtvång komma att 
skilja sig från ort till ort, beroende på de fysiska och geografiska omstän-
digheterna. Också om man inför distansundervisning i mera betydande 
skala än nu, måste i kalkylerna räknas in kostnader för materialproduktion, 
datorkommunikation, handledning och närstudieträffar. De två sistnämnda 
inslagen kan nämligen inte undvaras ens med vuxna studerande, på grund 
av gymnasiets i de flesta ämnen mycket krävande mål och läroinnehåll. 
Flerformsstudier blir sammantaget knappast billigare än närstudier, tradi-
tionell gruppundervisning, men de kan vidga utbudet och komplettera 
innehållet i närstudierna.  
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5.3  Användningen av timresursen

På Utbildningsstyrelsens förfrågan om timresursen per 20.11.2006 har in-
kommit 24 svar, alltså från omkring ¾ av de 34 tillfrågade gymnasierna. 
Svaren ger inte en fullständig överblick, men kan ändå anses vara tillfreds-

Källa: Uppgifterna har läroanstalterna själva uppgett i Utbildningsstyrelsens enkät till de 
svenskspråkiga gymnasierna 2006.

Tabell 3. Användningen av timresursen 2006–2007.
Antal stud. Underv.

timmar
Obl.+Fdj.+
Tillämp.

h/
stud.

Övr. 2) Total 
timresurs

Borgå Gymn. 318 (142+176) 376 (214+122+40) 1,18 80 456
Sibbo gymn. 153 (65+88) 204 (119+77+8) 1,33  55 259

Brändö gymn. 386 (163+223) 404 (282+71+51) 1,05 1) 1)

Gymn. Lärkan 385 (139+246) 400 (238+101+61) 1,04 119 519
Tölö gymn. 121 (48+73) 185 (118+43+24) 1,53 46 231
Norsen 278 (157+121) 393 (272+90+31) 1,41 393

Kyrkslätts gymn. 176 (91+85) 241 (136+88+17) 1,37 79 320

Virkby gymn. 124 (58+66) 185 (101+79+5) 1,49 89 274
Karis-Billnäs gy.        124 199 1) 1,60 65 264
Ekenäs gymn. 209 (95+114) 304 (178+91+35) 1,45 43 347
Hangö gymn. 76 (33+43) 145 (65+64+16) 1,91 52 197
Kimitoöns gymn. 73 148 (77+67+4) 2,03 42 190
Pargas gymn. 181 (83+98) 255 (144+92+19) 1,41 1) 1)

Katedralskolan 277 (123+154) 315 (188+124+3) 1,14 89 404

Kristinestads gy. 78 (27+51) 111 (59+51+1) 1,42 36 147
Närpes gymn. 136 (39+97) 259 (150+96+13) 1,90 65 324
Gymn. i Petalax 116 (63+53) 205 (99+91+15) 1,77 1) 1)

Vasa övn. skola 386 3953) 1) 1,02 1) 1)

Vasa gymn. 89 (36+53) 134 (79+52+3) 1,51 1) 1)

Korsholms gy. 204 (58+146) 249 (142+104+3) 1,22 45 294
Vörå samgymn. 136 (64+72) 256 (143+102+11) 1,88 40 296
Topeliusgymn. 153 218 1) 1,42 76 294
Pedersöre gymn. 203 (62+141) 260 (158+80+22) 1,28 1) 1)

BSS 59 (28+31) 129 (60+63+6) 2,19 1) 1)

KSS 54 (22+32) 118 (63+50+5) 2,19 23 141
1) Uppgift saknas.
2) Personlig studiehandledning, specialuppgifter, stödundervisning m.m.
3) IB-undervisning ingår.
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ställande, eftersom både större och mindre gymnasier har svarat. Svaren 
har ännu inte kunnat sammanställas med de exakta kostnaderna för 
läsåret 2006–2007 i form av slutliga kostnader per enhet. Däremot kan  
de relateras till den kalkylerade av staten beviljade beräkningsgrunden  
för priset per enhet, dvs. till det lagstadgade medelpriset för år 2007,  
4 700 euro, plus den förhöjningskoefficient som beviljas gymnasier med 
under 200 studerande. De svarande har uppgett antalet undervisnings-
timmar fördelat på obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser samt 
antalet studerande (pojkar och flickor) per 20.9.2006. De flesta har också 
uppgett den så kallade totala timresursen, i vilken inräknas lärarnas övriga 
uppgifter såsom elevhandledning, demonstrationstillägg, stödundervisning, 
provövervakning m.m. som ligger till grund för löneutbetalningen. 
    På basis av dessa kan man för det första se hur antalet undervisnings-
timmar förhåller sig till den totala resursen, dvs. hur mycket av resurserna 
som går till annat än klassundervisning. Man kan också räkna ut förhållandet 
mellan timantal och elevantal och förhållandet mellan obligatoriska (obl.), 
fördjupade (fdj.) och tillämpade (tillämp.) kurser.    
 Av den totala timresursen använder lärarna omkring ¾ för undervis-
ning och resten eller ¼ av tiden för övriga uppgifter. En skola som t.ex. har 
en total timresurs på 250 timmar uppger att antalet undervisningstimmar 
är ca 190. Ur undervisningens synvinkel är undervisningstimmarna det 
väsentliga (=den schemalagda tid då eleven har rätt och skyldighet att 
möta läraren i närundervisning), ur avlönings- och kostnadssynvinkel är 
den totala timresursen ett viktigare nyckeltal. Det finns därför skäl att 
undersöka båda. 
     Antalet undervisningstimmar jämfört med skolornas totala elevantal 
varierar i stort sett som förväntat. Om man dividerar antalet undervis-
ningstimmar med elevantalet, får man ett jämförelsetal som varierar mellan 
1 och litet över 2. För de största gymnasierna, t.ex. för Brändö gymnasium 
och Gymnasiet Lärkan i Helsingfors, ligger det bara aningen över 1, men 
för de små gymnasierna, såsom i Hangö och på de så kallade språköarna, 
är det omkring 2. Nyckeltalet samvarierar alltså, med några undantag, gan-
ska tydligt med gymnasiets storlek. Ur undervisningens synvinkel betyder 
detta i praktiken att undervisningsgrupperna är större i de större gymna-
sierna, särskilt i de fördjupade kurserna, men någon stor variation mellan 
elevernas individuella, totala kursantal behöver det inte för den skull fin-
nas. Av tidigare undersökningar att döma tenderar detta nyckeltal dock 
att i medeltal vara något lägre i gymnasier där majoriteten av eleverna är 
beroende av skolskjutsarna till grundskolans högstadium. Den skillnaden 
har inte utretts närmare här.
    Ur ekonomisk synvinkel innebär det sagda nyckeltalet (h/elev) sam-
tidigt att undervisningskostnaderna blir proportionellt högre i små gym-
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nasier, vilket också framgick tidigare. Den skillnaden påverkas också av 
andra kostnader, t.ex. av underhållskostnader, förvaltning, hyror m.m. 
De längre och dyrare skolresorna i glesbygden har också en inverkan på 
samhällets totala kostnader. Såsom vi kommer att se i kapitel 7 angående 
studentexamensresultatet finns det inte heller något givet samband mellan 
resultaten i examensämnena och gymnasiets storlek, dvs. mellan storlek, 
gruppstorlekar och effektivitet mätt i absolut framgång. Av ett visst intresse 
med tanke på den stora variationen i kursutbud är den proportionella 
skillnaden mellan antalet obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. 
    De flesta svarandena har bifogat grundläseordningen, den så kallade 
kursbrickan, av vilken man kan se förekomsten av kursrotationen, dvs. 
hur många gånger t.ex. en obligatorisk kurs i finska bjuds ut per läsår. 
Kursrotationen eller rekursiviteten säger något om möjligheterna till flexi-
bilitet och årskurslöshet i studierna.  I tabell 3 kan man, kanske något över-
raskande, notera att antalet förverkligade obligatoriska kurser ligger gan-
ska jämt på mellan 70 och 75 % av det totala kursantalet i de stora och 
medelstora gymnasierna. Det tyder på att man försöker fylla de obligatoriska 
kurserna med elever, eller helt enkelt på att de fylls av sig själva, emedan 
intagningskvoten ofta fastställts så att den i ganska hög grad motsvarar de 
gamla så kallade klasserierna i det årskursbundna systemet.
    Däremot förekommer det fluktuationer mellan andelen fördjupade 
och särskilt mellan andelen tillämpade kurser; för de fördjupade kursernas 
del dock inte, vilket man kanske skulle förvänta sig, så att deras andel 
skulle vara högre, utan snarare tvärtom. T.ex. i Brändö, Lärkan och Tölö är  
de fördjupade kursernas proportionella andel bara 18, 25 och 23 % i nämnd 
ordning, medan den i Virkby är 50, i Hangö 44, i Kristinestad 46 och  
i Björneborg nästan 50 %. Det innebär att antalet elever i de fördjupade 
kurserna i de senare gymnasierna måste vara betydligt mindre än i de förra, 
och mycket mindre än i de obligatoriska kurserna i en och samma skola. 
Man strävar med andra ord efter att i de mindre gymnasierna, trots absolut 
sett mindre efterfrågan, ändå förverkliga ett så stort antal fördjupade  
kurser som möjligt, vilket är väsentligt med tanke på den regionala 
jämlikheten. 
    Visavi de tillämpade kurserna förekommer det däremot en tydlig va-
riation i den andra riktningen, vilket man också av utbudet i läroplanerna 
kan förvänta sig. I gymnasierna i Helsingfors ligger andelen schemalagda 
tillämpade kurser på mellan 13 och 15 % av undervisningstimmarna, medan 
den i de medelstora på landsorten varierar mellan 7 % och 11 %. En del 
små gymnasier har reserverat timmar för bara 3–5 tillämpade kurser. Detta 
betyder inte att de studerande i de sistnämnda skolorna inte skulle kunna 
ha tillämpade kurser i sitt studieprogram, t.ex. genom att ta sådana över 
kursgränserna eller genom att räkna sig sådana till godo från andra skolor. 
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Detta kan utredas noggrannare genom en genomgång av det slutliga antalet 
kurser på elevernas avgångsbetyg eller eventuellt ur deras studieprogram i ett 
relativt sent skede av studierna. Då man räknar fördjupade och tillämpade 
kurser bör man se upp med en viss sammanblandning mellan begreppen 
fördjupade och tillämpade kurser. I vissa gymnasier anges t.ex. vissa skolvisa 
kurser i modersmål, språk och matematik som fördjupade, i andra anges de 
som tillämpade, trots att de är av liknande art, t.ex. preparationskurser för 
studentexamen (Jfr kap. 3).
    Utöver detta har rektorerna med hjälp av andra uppskattat antalet 
och/eller andelen tvåspråkiga elever. Uppgiften är intressant, dels ur språklig 
och kulturell synvinkel, dels därför att den i många fall tycks sammanfalla 
ganska bra med det antal elever som får modersmålsinriktad undervisning i 
finska, och därför förorsakar en merkostnad som oftast inte finns i de finska 
gymnasierna. Andelen tvåspråkiga är svår att fastställa exakt, eftersom den 
till stor del beror på hur man definierar tvåspråkighet och på hur bruket av 
hemspråk samvarierar med språkanvändningen i närmiljön och med den 
allmänna språkförmågan. Detta, som ur olika synvinklar har intresserat 
både de finlandssvenska skolmyndigheterna och forskare i över tjugo år, har 
inte på länge utretts för gymnasiets del – för grundskolan sammanfattades 
läget i åk 1–6 på basis av en omfattande enkät läsåret 1998–1999 (Språklig 
mångfald i skolan, Utbildningsstyrelsen 2/2001).
     Ett snabbt överslag av andelen tvåspråkiga elever visar att den är 
mycket stor i Helsingfors, i Svenska normallyceet 56 %, i Tölö gymnasium 
52 %, i Lärkan 59 % och i Brändö gymnasium hela 65 %. Både Norsen 
och Lärkan uppger att de till och med har ett antal (20–30) elever med 
finska som modersmål. I 10 § lagen om grundläggande utbildning finns 
bestämmelser om skolans undervisningsspråk som är antingen finska eller 
svenska. Om kommunen ger undervisning i båda språken, och eleven 
har förmåga att studera på båda dessa språk, får vårdnadshavaren välja 
undervisningsspråket. Samma bestämmelse finns i gymnasielagen (6 §). 
Intressant är också att de österbottniska gymnasierna numera uppger 
sig ha en andel tvåspråkiga elever, t.ex. Närpes 13 %, Korsholm 25 %, 
Vörå 23 % och Vasa gymnasium hela 50 %. Det innebär att man i allt 
flera gymnasier blir tvungen att anordna modersmålsinriktad finska, vilket 
kan kräva tilläggsresurser om det inte samtidigt minskar på kursantalet i  
A-finska, och att man kanske därtill blir tvungen att anordna undervisning 
i B-finska (se kap. 3.5).  
    Också könsfördelningen framkom av samma enkät som skickades 
till gymnasierna (komplement till kapitel 1.3 och 1.4). Det förefaller  
som om andelen flickor skulle öka både i Helsingfors och i de österbottniska 
gymnasierna, tydligen av olika skäl: i Helsingfors därför att flickorna har 
högre medeltal, i Österbotten därför att pojkarna i allt större utsträckning 
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söker sig till grundläggande yrkesutbildning. Av gymnasierna i tabellen är 
det endast Svenska normallyceet och Kyrkslätts gymnasium som har mera 
pojkar än flickor.

5.4   Gymnasiebyggnaderna, deras inredning
    och  utrustning

Den fysiska sidan av den svenska gymnasieutbildningen i Finland har i den-
na utredning ägnats betydligt mindre utrymme än de övriga frågorna, dels 
därför att gymnasiernas till största delen ägs av kommunerna, dels för att 
en grundligare bedömning av byggnaderna, inredningen och utrustningen 
skulle förutsätta en mera systematisk undersökning av dem och en noggran-
nare genomgång av de investeringar som gjorts under de senaste åren. 
Utredningsmannen har dock under utredningsperioden besökt de allra fles-
ta svenska gymnasierna, intervjuat rektorerna och vandrat omkring i skol-
husen för att få en allmän överblick av deras funktionsduglighet. 
    I kapitlen 1.3 och 3.6 ovan framskymtade här och där att flera huvud-
män under de senaste åren ordentligt renoverat och byggt till sitt eller sina 
gymnasier. En orsak till denna byggnadsboom är att den generation skol-
byggnader, som på 1960- och 70-talet i grundskolereformens kölvatten 
avdelades och rustades upp, på de flesta håll är slitna och inte längre fyl-
ler moderna krav på mera flexibilitet, bättre arbetsutrymmen för lärarna, 
utrustning, ljus och specialutrymmen. Här följer några exempel på denna 
upprustning på byggnadssidan.
     Både i Kronoby och Pedersöre har de tidigare separata gymnasiebygg-
naderna nu förstorats med nya delar och byggts ihop med de intilliggande 
högstadieskolorna, så att hela komplexen fått en ny, trivsam och rymli-
gare atmosfär med ett bibliotek eller vistelseutrymmen i mitten, bättre 
arbetsutrymmen för lärarna och klassrum av olika storlek. Jakobstads 
gymnasium får som bäst sin länge efterlängtande nya byggnad, som skär 
igenom flygelbyggnaden från 1950-talet, och skolan får bl.a. ett nytt, 
stort auditorium och flera specialsalar. I Vörå byggdes idrottsgymnasiet 
till redan på 1990-talet, så att det betjänar inte bara idrottseleverna utan 
hela skolsamfundet med en stor luftig matsal, trivsamma korridorer och 
läshörnor samt till och med en innerutschbana för idrottarna. I alla dessa 
har samtidigt ADB-utrustningen och nätet förnyats.
     För några år sedan fick Vasa övningsskola sin nya byggnad på gården, 
främst avsedd för konst, musik och idrott. Samtidigt genomgick den gamla 
lyceibyggnaden en grundläggande renovering, varvid hänsyn togs både 
till lärarutbildningen, till lärarnas behov av ordentliga arbetsstationer och  
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IB-linjens behov av upprustade specialsalar i naturvetenskap. Norr om 
staden, i Smedsby, fick Korsholms gymnasium en tillbyggnad i fjol, som 
bland annat tryggade elevvårdens behov av mottagningsrum.  I Petalax har 
utbyggnaden av gymnasiet just blivit färdig i liknande syfte: att förbättra 
specialutrymmena. Närpes gymnasium sanerades för ett antal år sedan. 
Kristinestads gymnasium har som bekant ett stort och synligt stenhus på 
berget norr om staden, men det har renoverats så att det har en förnäm 
prägel, inte minst tack vare det fina auditoriet, som också används som 
fest- och musiksal. Av de österbottniska gymnasierna är det egentligen 
bara nykomlingen Vasa gymnasium som arbetar i otillfredsställande gamla 
lokaler, vilka dock gjorts drägliga för det lilla gymnasiets behov. Dess närhet 
till det nya stadsbiblioteket i Vasa kan i viss mån kompensera det egna husets 
pedagogiska brister, blott lärarna och studerandena förmår utnyttja det.    
     I södra Finland har upprustningen för gymnasiernas del inte varit 
lika påfallande. Renoveringarna av t.ex. Ekenäs gymnasium, Kyrkslätt gym-
nasium och Grankulla gymnasium skedde tidigare. Det största projektet 
har varit utbyggnaden av Mattlidens skolcenter, som lika mycket dikterats 
av det växande grundskolväsendets som av gymnasiets behov. I och med 
om- och tillbyggen har gymnasiet fått nya, ljusa rum, med den luftiga mat-
salen och biblioteket i mitten, samtidigt som man tagit tillvara små rum för 
mindre gruppers behov.
     I Helsingfors är det största projektet just nu det nya skolhuset på 
”Lönkans” gamla skoltomt vid Tölö torg, som kommer både gymnasiet, 
Brages musikskola och högstadieskolan till godo. Som framskymtade 
i kapitel 3.6 ger det specialinriktningarna i gymnasiet nya möjligheter. 
Normallyceets enorma gamla skolbyggnad har genomgått en betydande 
sanering, som bl.a. gett lärarna goda och tidsenliga arbetsrum, samtidigt 
som man kunnat bevara luftigheten och vyerna i de anrika korridorerna och 
vindsutrymmena. Brändö gymnasium genomgick för ett par år sedan en 
betydande renovering, med kombinerade biblioteks- och matsalsutrymmen 
i mitten. Klassrummen har inte genomgått ansiktslyftning.
     I det övriga Nyland återstår att nämna den nyss påbörjade grund-
läggande renoveringen av Borgå gymnasiums anrika byggnad. Sibbo gym-
nasium är så pass litet att det fungerar väl i det enkom byggda skolhuset i 
det skolcentrum som planerades på 70-talet. Helsinge gymnasium är i kraf-
tigt behov av förbättringar, vilka torde ha fått klarsignal av staden. Också 
Virkby gymnasium kommer sannolikt att renoveras och byggas ut. Lovisa 
och Hangö gymnasier är nu de två återstående gymnasier för vilka inte mot-
svarande förbättringar ännu kunnat åstadkommas.  
    De finlandssvenska privatskolorna på språköarna är såtillvida i en sär-
ställning att de, samtidigt som de på grund av det låga elevantalet kämpar 
med driftskostnaderna, ändå under de senaste åren kunnat räkna med de 
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finlandssvenska fondernas kraftiga stöd för renoveringar och nybyggnader, 
som kanske främst varit tänkta för att betjäna den nerifrån expanderande 
verksamheten (se kap. 1.3) och den svenska språkminoritetens behov av 
en kulturell samlingspunkt. Samtidigt har gymnasierna kunnat dra nytta 
av de kraftigt förbättrade allmänna utrymmena såsom matsalar och special-
utrymmen.
    Sammantaget verkar den fysiska sidan, särskilt gymnasiebyggnaderna, 
vara väl rustade för att ta emot de några år framöver ännu växande års-
kullarna, och för att beakta de i början nämnda nya kraven på mera flexibla 
och bättre utrustade arbetsrum både för elever och för lärare. När det 
gäller den pedagogiska utrustningen är bilden inte lika positiv. Det som 
mest förbättrats är ADB-utrusningen och nätverken, bl.a. tack vare de sto-
ra satsningar som staten i och med det stora projektet KunskapsFinland 
sporrat till och bidragit med finansieringen för. Så gott som alla har nu 
datorsalar med datorerna anslutna till nät, och ofta också något antal ar-
betsstationer i biblioteket eller på annat håll i skolan. En del har skaffat 
klassuppsättningar av bärbara datorer, som eleverna kan använda under 
lektionerna. Man försöker också utrusta klassrummen med videokanoner  
samt småningom med elektroniska tavlor.
    Specialsalarna i naturvetenskapliga ämnen är betydligt ojämnare 
inredda och utrustade. Vissa gymnasier med särskild naturvetenskaplig 
inriktning har förbättrat dem, som t.ex. Vasa övningsskola, Närpes gym- 
nasium, Svenska samskolan i Tammerfors och Topeliusgymnasiet i 
Nykarleby. Men för egentliga laborationer är såväl apparaturen som ämnena 
ofta både föråldrade och otillräckliga. Demonstrationer kan nödtorftigt 
genomföras, men vettiga elevarbeten är svåra att genomföra, trots att mycket 
kan göras med relativt enkla medel. Biologin är hyggligt försedd t.ex. med 
mikroskop, men åskådningsmaterialet för t.ex. anatomi är ålderdomligt. 
På många håll har de gamla samlingarna av uppstoppade djur bevarats, 
men för gymnasiets behov är de samlingarna närmast museala. Hela den 
naturvetenskapliga sidan skulle vara betjänt av en ordentlig systematisk 
översyn och framför allt av medel för anskaffning av nya apparater och 
mycket mera material, om den laborativa inriktning som läroplanerna 
förutsätter skall kunna förverkligas ordentligt. 
    Ett eget kapitel i detta sammanhang utgör språkundervisningen. De 
gamla språkstudiorna från 70-talet har på vissa håll nog förnyats, men det 
är osäkert om de används till mycket mer än hörförståelseproven i student- 
examen. Nya datorer med ljudfunktioner kan inte på långt när ersätta 
språkstudion som aktiveringsinstrument, om den används rätt. Här torde 
det dels handla om bristande pedagogik, dels om schemaläggningen. En 
språklärare borde ha tillgång till en portabel studioanläggning som kan 
användas då en sådan behövs under en lektion, utan att eleverna behöver 
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förflytta sig – inte så att han eller hon måste planera undervisningen enligt 
när språkstudion råkar vara tillgänglig, såvida den överhuvudtaget är i skick. 
  Skolbiblioteken och särskilt deras bokbestånd är på många håll 
magra och föråldrade. Man hänvisar i kommunerna gärna till de nya fina 
allmänna biblioteken, men ett faktum är att deras tider och service inte 
sammanfaller med skolornas behov av pedagogiskt relevant och tillgänglig 
litteratur samt mediematerial under skoltid. De gymnasier som i samband 
med ombyggning placerat biblioteket jämte arbetsstationer mitt i skolan 
har insett skolbibliotekets viktiga roll som skolans kunskapscentrum. 
Tillgången på böcker, tidskrifter, tidningar och digitala verktyg för infor-
mationssökning är en grundförutsättning för lärandet. Ett modernt skol-
bibliotek med dess informationsresurser fungerar också som en länk mellan 
olika delar av skolan och världen utanför.
 Gymnastiksalarna har inte granskats i detta sammanhang. 
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6.    Gymnasiernas samarbete

6.1   Bakgrund och förutsättningar

Efter grundskolereformen på 1970-talet blev gymnasierna i Finland på nytt 
en särskild skolform efter att i hundra år ha ingått som gymnasialstadier 
i sammanhållna läroverk (lärdomsskolor). I början på 1970-talet disku-
terades ingående möjligheten att skapa en längre läroplikt och/eller ett 
mer integrerat andra stadium som i Sverige eller i det dåvarande öst-
blocket, men i och med statsrådets principbeslut 30.5.1974 och lagen om 
utbildning på mellanstadiet 1978 fastställdes i Finland den så kallade dual-
modellen med gymnasieutbildning och yrkesutbildning åtskilda. De stora 
läroplanskommissionerna för mellanstadiet 1976–79 försökte minska klyf-
tan mellan yrkes- och gymnasieutbildningen genom att skapa likartade 
innehåll, bl.a. integrativa temahelheter under det första studieåret. Denna 
innehållsliga integration försvann ur läroplanerna för de olika skolformerna 
i början av 1980-talet. 
 Först i samband med omarbetningen av lagen om grunderna för 
skolsystemet till en separat grundskolelag (1983) stiftades en särskild 
gymnasielag, som slutgiltigt ersatte den gamla läroverkslagen av år 1880. 
Gymnasiets läroplan blev i princip kommunal, men den skulle följa 
läroplanens grunder (riksomfattande mål, bedömningsprinciperna och det 
centrala innehållet i olika läroämnen), som utarbetades av skolstyrelsen. 
De nya läroplansgrunderna för gymnasiet (1985) var detaljerade och gav 
föga spelrum för valfrihet, men en viss flexibilitet skapades genom att i 
timfördelningen skilja mellan gemensamma ämnen och valfria ämnen och 
genom att ange så kallade fortsättnings(läro)kurser inom läroämnena som 
valdes i årskurs tre. Läroplanen var dock fortfarande årskursbunden, vilket 
i praktiken starkt begränsade valmöjligheterna. 
 Samarbetet mellan gymnasier och yrkesläroanstalter har gradvis ut-
vecklats genom olika former av försöksverksamhet. De första försöken 
startade redan i slutet av 1980-talet och gällde då främst samarbete mellan två 
specifika läroanstalter. På 1990-talet startades försöken med utbildningen på 
ungdomsstadiet, som hade som syfte att öka valmöjligheterna inom andra 
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stadiets utbildning. I försöket bildades flera stora nätverk av läroanstalter 
och här ingick även två svenskspråkiga nätverk; ett kring utbildningen i 
Pargas och ett kring utbildningen i Karleby och Kronoby. Kotka Svenska 
Samskola fick specialtillstånd att ingå i det finskspråkiga nätverket i Kotka, 
som därmed blev tvåspråkigt. Inom försöken tog man fram praktiska 
lösningar och modeller för samarbetet, som därefter spred sig vidare till 
andra regioner i landet. 
 I gymnasielagen (§ 5 och 23) och i lagen om grundläggande yrkes-
utbildning (§ 10 och 30) skrevs år 1998 in att läroanstalterna skall bedriva 
samarbete med andra som ordnar gymnasieutbildning, yrkesutbildning och annan 
utbildning i området. De studerande erhöll rätten att räkna sig till godo 
i andra sammanhang slutförda studier, om de till sina mål och sitt centrala inne-
håll motsvarar läroplanen. Med mål och centralt innehåll avses det som är 
fastslaget i grunderna för läroplanen, d.v.s. motsvarigheten skall när det 
gäller obligatoriska och i hög grad även när det gäller fördjupade kurser 
vara kvalitativ, inte kvantitativ eller godtycklig. I läroplansgrunderna från 
år 2003 slås fast att tillgodoräknandet av tidigare studier skall motverka 
överlappningar och förkorta studietiden. 
 I och med den nya timfördelningen och de nya läroplansgrunderna 
2003 har valfriheten i gymnasiet minskat något, och målen och det cent-
rala innehållet specificerats så att flexibiliteten och tolkningsutrymmet 
ifråga om erkännandet av studier i andra skolformer delvis minskat. 
Fortfarande finns det ändå utrymme för de studerande att välja studier 
från andra läroanstalter. De tillämpade kurserna är i allmänhet lättare för 
de studerande att välja från andra läroanstalter, därför att lärostoffet i dem 
inte är specificerat på nationell nivå. De tillämpade kurserna är maximalt 
14–18 med ett studieprogram på totalt 75 kurser, men de kan vara fler 
om det totala kursantalet överskrider 75 kurser. I läroplansgrunderna år 
2003 specificerades till skillnad från läroplansgrunderna från år 1994 målen 
och innehållet i de fördjupade studierna; de skall utgöra en fortsättning 
på ämneslärokurserna i gymnasiet. En studerande kan dock fortfarande 
räkna sig till godo också obligatoriska och fördjupade kurser eller studier 
som avlagts på annat håll, men kurserna måste då uppfylla lagens och 
läroplanens villkor (se också 6.3.5).
 Statsrådet slår i utvecklingsplanen för utbildning och forskning för 
åren 2003–2008 fast att den samarbetsskyldighet som föreskrivs för utbildnings-
anordnarna (gymnasiet) i lagen inte nämnvärt har ökat samarbetet. Inte heller har 
de studerandes rätt att i lärokursen för gymnasiet räkna sig till godo studier som de 
fullgjort någon annanstans utfallit på önskat sätt. Statsrådet uppmuntrar i planen 
gymnasierna att utöka det gemensamma studieutbudet mellan gymnasierna 
samt att planera läroanstalternas regionala utbildningsutbud i samråd med 
yrkesläroanstalter och andra läroanstalter samt dessutom att i högre grad 
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använda nätundervisning. Statsrådet vill också enligt planen utvärdera de 
åtgärder som vidtagits i syfte att effektivera tillgodoräknandet av studier med hänsyn till 
hur likabehandlingen av och rättssäkerheten för de studerande påverkats.  
 I yrkesutbildningens läroplansgrunder har valfriheten varit något 
större än inom gymnasieutbildningen. En revidering av yrkesutbildningens 
läroplansgrunder påbörjades år 2006. En särskild arbetsgrupp arbetar med 
att ytterligare förbättra motsvarigheten av de s.k. gemensamma studierna i 
yrkesutbildningen och gymnasiekurserna för att underlätta erkännandet av 
studier dem emellan.
 Gymnasierna har i regel ett upptagningsområde som täcker flera 
kommuner. De bildningschefer som i januari 2007 besvarade Utbildnings-
styrelsens enkät om samarbete över kommungränserna ansåg att samarbete 
över kommungränserna behövs, och den främsta orsaken som nämndes 
var kommun- och servicereformen. Den vanligaste formen av samarbete 
hade att göra med periodisering, gemensam arbetsordning, studieutbud 
och studiebrickor samt virtuell undervisning, dvs de frågor som behandlas 
i kapitel 6.3.4. Många nämnde de samarbetsnätverk som finns beskrivna 
i kapitel 6.3.3. Minst samarbete fanns det gällande undervisning för 
elever med särskilda behov och invandrarelever, gymnasiediplom och 
utvärdering av de studerandes inlärning. I viss mån fanns det samarbete 
inom ämnesgrupper och studiehandledning. 

6.2  Vertikalt samarbete

6.2.1  Samarbetet med den grundläggande 
   utbildningen

En central samarbetspartner för gymnasierna är i regel åk 7–9 i den grund-
läggande utbildningen. Gymnasierna och åk 7–9 i de närliggande grund-
skolorna har oftast samma huvudman, gemensamma lärartjänster och 
timlärare, och de arbetar vanligen nära varandra, i samma bygg-nadskomplex, 
kvarter eller by. Skolorna har ofta gemensam gymnastiksal, gemensamma 
laboratorieutrymmen, datasalar, bibliotek och lärarrum. Skolbespisningen 
kan vara gemensam, likaså städ- och vakt-mästarfunktionerna, skolkurator, 
psykolog, mottagningsutrymmen för speciallärare och hälsovårdare, even-
tuellt gemensam kanslist mm. Dessutom har gymnasierna och grundskolornas 
högstadier ofta gemensamma traditioner sedan läroverkstiden att falla 
tillbaka på. Ämneslärarna har samma eller likartad utbildning, med den 
skillnaden att kompetenskraven i undervisningsämnena är något högre i 
gymnasiet. 
 Man har på grund av de gemensamma lärarna försökt samordna 
läsordningarna i gymnasiet och i åk 7–9 i grundskolan så att perioderna 
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sammanfaller. Vad lärartjänsterna beträffar är situationen dock ganska 
varierande. Endel ” lånar” bara  enstaka timlärare, vanligen så att en ordinarie 
lärare i den ena skolan fyller ut sin undervisningsskyldighet och /eller tar 
övertimmar i den andra. Ofta gäller detta lärare i korta främmande språk 
och i konst- och färdighetsämnen, där timantalet på det ena stadiet inte 
räcker till för en hel tjänst eller befattning, eller matematik eller långa språk, 
där timantalet ofta bli så stort att man måste utnyttja en ordinarie lärare 
i åk 7–9 som timlärare i gymnasiet. Däremot kan ett gymnasium och en 
högstadieskola inte ha gemensam rektor, med undantag av enhetsskolorna 
(såsom på språköarna).
 Gymnasierna och grundskolornas åk 7–9 har mycket gemensamt när 
det gäller fortbildning, olika utvecklingsprojekt, elevvården osv. Ett fortsatt 
utvecklat samarbete mellan de olika skolstadierna, där det nu är blygsamt, 
skulle främja lärarnas elevkännedom och den vertikala integrationen i 
undervisningen. 

6.2.2  Samarbetet med högskolorna och den fria 
   bildningen

De finska gymnasierna har varit mer benägna att samarbeta med högskolorna än 
de svenska. Ett mer systematiskt samarbete med universitetet har förekommit 
i Helsingfors, där eleverna vid normallyceet getts möjlighet att utföra 
handledda laborationer i fysik och kemi vid universitet. Topeliusgymnasiets 
samarbete med Åbo Akademi och näringslivet visar att sådant samarbete 
inte är omöjligt trots långa avstånd. De nya teknologicentren, som byggs 
upp i samarbete med högskolorna och näringslivet, är avsedda att utveckla 
matematiken och naturvetenskaperna vid de svenska gymnasierna, vilket 
är välkommet med tanke på de svaga resultaten i studentexamen (kap. 7) 
i och rekryteringen av svenska studenter till dessa högskolesektorer (kap 
2). En relativt outnyttjad partner visavi universiteten är språkcentralerna vid 
Helsingfors universitet och Åbo Akademi. I främmande språk, som tyska, 
franska, ryska, spanska och italienska, har de lärare, material och tekniska 
resurser som gymnasierna genom köpta tjänster kunde utnyttja. 
 Gymnasienätverket Vi 7 i Österbotten har uttalat en klar vilja att 
utveckla kontakten och samarbetet med universitet och högskolor. En 
kontakt gällande lärarfortbildning finns t.ex. med Lärocenter vid Veten-
skapsbiblioteket Tritonia i Vasa och med fortbildningscentralen vid Åbo 
Akademi i Vasa.
 Många medborgar- och arbetarinstitut har de senaste åren ordnat aka-
demiska kurser i samråd med den öppna högskolan. Via den öppna 
högskolan kan gymnasiestuderande avlägga grundkurser i t.ex. statistik och 
pedagogik, som de sedan kan räkna sig till godo i högskolorna. I allmänhet 
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ger de dock inga extra poäng vid intagningen till högskolorna.
 Ett särskilt finlandssvenskt problem, som belyses närmare i kapitel 
2, är rekryteringen av svenska musik- och konststuderande till det svenskspråkiga 
konservatoriet, Sibelius-Akademin, Konstindustriella högskolan och 
Bildkonstakademin. En dialog om ett bättre samarbete mellan dem och 
gymnasierna bör öppnas, för att inte tillgången särskilt på hugade fin-
landssvenska kantorer, musiklärare och bildkonstlärare skall sina. För att 
upprätthålla kvaliteten i den svenskspråkiga grundutbildningen på des-
sa områden bör nätverk mellan grundläggande konstutbildning, yrkes-
utbildning och högskoleutbildning inom kultur byggas upp i den mån de inte 
redan finns. I viss mån har det funnits försök till detta, t.ex. arbetsgruppen 
Krum och arbetsgruppen för utbildning i visuell kultur. 
 Med tanke på att en mycket stor andel av studenterna fortsätter sina 
studier vid yrkeshögskolorna, särskilt inom vårdbranschen och inom de tekniska 
branscherna, behövs ett närmare samarbete också med dessa. Oklara frågor 
som bör lösas är hur yrkeskurser ska räknas till godo vid yrkeshögskolorna 
och hur kombinerade studier kan beaktas inom yrkeshögskolestudierna. 
 Folkhögskolan har kvar sin gamla allmänbildande funktion,  som mycket 
mera än nu kunde utnyttjas av gymnasierna, t.ex. för sommarkursverksamhet, 
allmänbildande föreläsningar eller för utlokaliserade akademiska kurser. 
Folkhögskolorna har en ideell bildningstradition, inte minst på musikens, 
samhällskunskapens, litteraturens och religionens områden, som kan beva-
ras och utvecklas genom samarbete med gymnasierna.
 Utöver det nämnda har flera gymnasier utvecklat samarbete med 
bibliotek, museum, kyrkan, olika ungdomsorganisationer, daghem och poli-
sen på orten. En del gymnasier deltar också aktivt i internationella sam-
arbetsprojekt och andra har utvecklat ett samarbete med arbetslivet, t.ex. i 
form av praktikperioder och projekt. 

6.3  Horisontalt samarbete kring 
   studieutbudet

6.3.1  Definition av kombinationsstudier

Begreppet kombinationsstudier kan omfatta allt från valet av enstaka kurser och 
ämnen vid en annan läroanstalt till avläggandet av två parallella utbildningar. 
För kombinationsstudierna existerar däremot många olika lokala och 
regionala begrepp såsom kombistudier, flexstudier, flexteamstudier och 
utbytesstudier. Också för två parallella utbildningar används begrepp som 
dubbelexamen och kombiexamen. De delas därtill ofta in i en kort (ca 3 år) 
och lång variant (ca 4 år) beroende på om den studerande avlägger gymnasiets 
hela lärokurs i alla ämnen, studentexamen och en yrkesinriktad grundexamen 
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eller endast en yrkesinriktad grundexamen och studentexamen. På finskt 
håll talar man ofta om dubbel- och trippelexamen istället.1 Studentexamen 
kan också avläggas av en yrkesstuderande utan att denna avlagt en enda 
kurs vid gymnasiet, men i praktiken läser de yrkesstuderande ofta flera perio-
der vid ett gymnasium innan de avlägger studentexamen. Möjligheten att 
parallellt avlägga gymnasie- och yrkesutbildning på fyra år är ett alternativ 
till den studentbaserade yrkesutbildningen, som allt som allt är ca femårig.  
 En viktig principiell fråga är om en yrkesstuderande kan studera 
gymnasiets lärokurs eller delar av den enligt vuxengymnasiets läroplan, och 
på så sätt – sedan han eller hon fyllt 18 år – utöver sin yrkesexamen erhålla 
ett fullständigt avgångsbetyg också från gymnasiet. Enligt gymnasielagen 
av år 1998 kan samma upprätthållare och gymnasium anordna gymnasie-
utbildning både för unga och vuxna. Målen och det centrala innehållet i 
enskilda ämneslärokurser är enligt grunderna 2003  desamma för unga och 
vuxna, liksom studentexamen, men vuxna studerande har en betydligt snä-
vare timfördelning (minst 45 kurser mot 75 för unga), och vissa undan-
tag visavi elevvård och konst- och färdighetsämnen. För att få inleda 
gymnasiestudier enligt vuxengymnasiets timfördelning och läroplan måste 
man emellertid ha fyllt 18 år, om inte rektor beviljar undantag av särskilda 
elevspecifika skäl. 
 En vanlig form av kombinationsstudier bland gymnasiestuderande 
är att avlägga enstaka kurser och ämnen vid ett annat gymnasium eller 
vid en yrkesläroanstalt, folkhögskola, vid öppna universitetet eller vid ett 
medborgarinstitut. På motsvarande sätt erbjuder också gymnasierna en 
möjlighet för yrkesstuderande att läsa kurser och ämnen vid gymnasiet. 
 Kombinationsstudier kan ses som ett övergripande begrepp när 
det gäller den studerandes möjligheter att välja studier från andra läro-
anstalter. De nätbaserade distans- och flerformsstudierna (NDF-studier) är också 
ett sätt att kombinera studier från andra skolformer och från andra 
gymnasier. De nätbaserade studierna kan också ses som ett komplement 
till klassundervisningen. De nätbaserade distans- och flerformsstudierna 
ger de studerande större valfrihet och tillgång till kurser och ämnen som 
det lokala gymnasiet inte alltid kan erbjuda, t.ex. korta språk. De ger också 
en möjlighet för studerande att läsa kurser som de av olika orsaker inte 
avlagt vid sitt eget gymnasium.

6.3.2  Syftet med samarbetet 

De studerande motiverar i allmänhet sitt val av studier vid en annan läroanstalt 
med att det är omväxlande, nyttigt eller bådadera. Utbyten vid ett annat 
gymnasium eller studier på nätet ger dem möjlighet att välja fördjupade 
eller tillämpade kurser som inte erbjuds vid det lokala gymnasiet. 
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 De gymnasister som väljer t.ex. yrkes- eller folkhögskolstudier betonar 
ofta att de vill läsa någonting praktiskt vid sidan av gymnasiestudierna. De 
gymnasister som valt att avlägga både gymnasiet och en grundläggande 
yrkesutbildning poängterar att de ser det som en utmärkt möjlighet att 
avlägga två examina på fyra år, varav den ena dessutom ger ett yrke. 
 Många studerande utgår från att de ska ha nytta av kombinerade 
studier med tanke på fortsatta studier. För dem som siktar på högskolestudier 
kan kombinerade studier med en yrkesutbildning eller öppna högskolan ge 
en god grund, men det är att observera att kombinerade studier sällan 
ger extra poäng vid antagningen. Däremot har en student som även läst 
yrkesämnen inom området säkert vid själva inträdesförhöret och vid lämp-
lighetstest en stor nytta av kompetens på ett särskilt studieområde. För 
närvarande är det något lättare att antas till yrkeshögskolestudier med ett 
yrkesbetyg än med studentexamen, medan det har varit lättare att antas till 
universitetsstudier med studentexamensbetyget än med en yrkesexamen2. 
En studerande med två examina kan välja med vilket betyg han söker till 
yrkeshögskolestudier. Av de antagna till den svenskspråkiga yrkeshögskol
eutbildningen är närmare 80 procent studenter. Inom arbetslivet har man 
uttryckt önskemål om att flera studerande på andra stadiet gärna kunde 
kombinera praktiska och teoretiska färdigheter.
 Det finns också studerande som väljer kombinerade studier på grund 
av ett specialintresse för t.ex. sport, musik eller matlagning. Detta kan ske 
även inom ramen för ett projekt. Närpes gymnasium och yrkesinstitutet 
Vocana har ett samarbete som gäller fotboll och ishockey. Utbytena eller 
projekten mellan läroanstalterna kan också uppfylla en social funktion. I ett 
försök för några år sedan försökte man förbättra tonåringarnas kännedom 
om olika språk- och kulturmiljöer i Svenskfinland genom att låta några 
Helsingforsgymnasister vistas en tid i ett österbottniskt gymnasium och 
vice versa. 
 De studerande som inte väljer studier vid en annan läroanstalt moti-
verar ofta sitt val med att de är nöjda med studieutbudet vid den egna läro-
anstalten, att avstånden blir för långa, att det skulle bli för tungt med ett 
utbyte eller med nätbaserade studier eller att de inte ser någon direkt nytta 
med det. Det finns alltså många studerande som endast vill studera vid sin 
egen läroanstalt, men samtidigt finns det även en stor grupp som gärna 
kombinerar teoretiska och praktiska studier eller väljer kurser från ett annat 
gymnasium för att göra sina studier mer mångsidiga och omväxlande. 
 Ur läroanstaltens synvinkel är nyttan med samarbetet möjligheten att 
använda resurserna på ett mer effektivt sätt genom att man kan skapa ett 
gemensamt kursutbud som når studerande i flera läroanstalter i stället för 
att man vid varje enskild läroanstalt erbjuder specialkurser. Ur samhällelig 
synvinkel ser man att samarbetet svarar mot förändringarna i arbetslivet, 
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som allt mer kräver såväl ett teoretiskt som praktiskt kunnande samt att 
samarbetet inom utbildningssektorn också ger andra stadiets utbildning 
en större genomslagskraft i den allmänna regionala utvecklingen. En viktig 
aspekt har också varit att mindre gymnasier som ligger lite mer isolerat 
ska kunna öka valfriheten för sina studerande. Här har utvecklingen av nät-
baserade distans- och flerformsstudier spelat en särskilt stor roll.
 Syftet med samarbetet, enligt de svenskspråkiga gymnasiernas läro-
planer, sammanfaller ganska väl med de nationella målsättningarna. Formu-
leringarna i de nuvarande lokala läroplanerna är dock på en ganska allmän 
nivå. Sannolikt utvecklas formuleringarna under de närmaste åren till att 
bli konkreta verktyg för de kombinerade studierna och information för den 
studerande om valmöjligheter, erkännande och arrangemang. (se 6.3.5)

6.3.3  Samarbetsnätverk byggs upp

Alla de svenskspråkiga gymnasierna ingår i ett eller flera samarbetsnätverk, 
vars idé är att erbjuda någon form av gemensamt regionalt studieutbud 
för de studerande. Samarbetsnätverken fyller en viktig funktion i och med 
att de olika läroanstalterna inom dem kan koordinera och förenhetliga 
informationen, administrationen och finansieringen av det gemensamma 
kursutbudet. Sedan år 2006 har fem nätverk, som är finansierade bl.a. 
med statsstöd och som täcker hela Svenskfinland, uppkommit för 
att utveckla permanenta samarbetsnätverk, samarbetsmodeller och 
finansieringsmodeller för de kombinerade studierna: Utbildningsunionen 
i Östra Nyland, samarbete i huvudstadsregionen, RUT i Västra Nyland, 
samarbete i Åboland och Yrkeskraft i Österbotten. Dessa nätverk bygger 
i hög grad på verksamhet som funnits i regionen. Utbildningsstyrelsen 
och Svenska kulturfonden har tillsammans finansierat regionala ringar 
när det gäller de nätbaserade studierna, bl.a. Arena Nord, Vi 7, NiVÅ och 
Nätteam Öst. Utöver dessa nätverk finns t.ex. flexteam som bildats redan 
på 1990-talet. Dessa har i regel en anknytning till de regionala övergripande 
samarbetsnätverken som uppkommit de senaste åren.  3

Regionalt samarbete i Södra Finland

Bland de samarbetsnätverk eller flexteam som uppstått på 1990-talet 
i södra Finland hittar man t.ex. TOP-samarbetet  i huvudstadsregionen, 
Flexteam Öst  i Östra Nyland och Åbolandssamarbetet  kring utbildningen i 
Pargas, som på senare år även riktat sig mot Åbo. I dessa samarbetsnätverk 
ingår de svenskspråkiga gymnasierna, yrkesläroanstalterna samt en del 
av folkhögskolorna och medborgarinstituten. Under det senaste året 
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har man riktat in sig på att utveckla samarbetet ytterligare, t.ex. genom 
att ta fram mer strukturerade studiehelheter inom yrkesutbildningen och 
gymnasieutbildningen samt se över möjligheterna till ett mer utvecklat 
kursutbud tillsammans med den fria bildningen. 
 I Västra Nyland har samarbetet länge fungerat på lokal nivå. I 
Karis finns t.ex. ett tvåspråkigt flexteam som årligen ordnar en s.k. flex-
vecka, då de studerande erbjuds en möjlighet att fritt välja en kurs vid de 
olika gymnasierna, yrkesläroanstalterna, folkhögskolorna och medbor-
garinstituten på orten. Kring yrkesinstitutet Sydväst har en annan form 
av bilateralt samarbete med olika gymnasier vuxit upp. Från och med år 
2005 har gymnasierna, yrkesläroanstalterna och folkhögskolorna i Rase-
borgsregionen med omnejd gått in för att skapa ett nytt gemensamt sam-
arbetsnätverk i regionen, RUT – Raseborg Utbildning. Nätverket har bl.a. 
som syfte att samordna utbildningsutbudet i hela regionen så att olika kom-
binationsstudier bildar ett attraktivt studieval. 
 I Östra Nyland startade man från och med hösten 2005 ett nytt 
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Samarbetsnätverk på andra stadiet i Svenskfinland/HB/ir/2007Figur 1: Gymnasiernas samarbetsnätverk i Svenskfinland mars 2007.
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nätverk, Utbildningsunionen, vars främsta uppgift hittills har varit att ta fram 
olika alternativ för samordning och/eller framtida ägarstrukturer för den 
svenskspråkiga utbildningen på andra stadiet och den fria bildningen i 
Östra Nyland och Kymmenedalen. Alla berörda läroanstalter har deltagit i 
nätverkets arbete.
 De nätbaserade distans- och flerformsstudierna har också under det 
senaste året gett upphov till flera nya regionala samarbetsnätverk framförallt 
mellan gymnasierna. I Östra Nyland samarbetar de tre gymnasierna 
tillsammans med Kotka gymnasium inom Nätteam Öst. I Åbo, Åboland 
och Västra Nyland har gymnasierna skapat nätverket NiVÅ – Nätgymnasiet 
i Västnyland och Åboland. Inom de här nätverken har man startat upp ett 
antal nätbaserade kurser som är öppna för alla de deltagande gymnasiernas 
studerande. Alla gymnasier erbjuder lika många kurser var. Nätverken har 
också ordnat fortbildning för lärarna. 

Regionalt samarbete i Österbotten

I norra svenska Österbotten har man bildat ett nätverk för den allmän-
bildande utbildningen på andra stadiet, Arena Nord, som genom sitt sam-
arbete vill erbjuda ett stort kursutbud i regionen och göra nätbaserade 
studier till en naturlig del av studierna på andra stadiet. I nätverket del-
tar gymnasierna, folkhögskolorna och medborgarinstituten och några 
konstinstitut, men inom det gemensamma studieutbudet finns också 
möjligheter att välja yrkes- och yrkeshögskoleutbildning. Grunden för 
detta kursutbud lades redan inom ramen för ungdomsstadieförsöken i 
Karleby och Kronoby. Gymnasierna i nätverket har tillsammans startat 
vuxengymnasieverksamhet.
 I mellersta och södra Österbotten har de sju gymnasierna från Vörå 
i norr till Kristinestad i söder skapat samarbetsnätverket Vi 7. Samarbetet 
är framförallt uppbyggt kring utvecklingen av de nätbaserade distans- och 
flerformsstudierna. Varje gymnasium erbjuder tre kurser, vilket markant 
ökar kursutbudet för de enskilda gymnasierna, som annars inte skulle ha 
möjlighet att erbjuda samma bredd i studierna. Nätverket Vi 7 samarbetar 
med Dusör. Ett viktigt utvecklingsområde för Vi 7 har varit utvecklingen 
av videokonferenskurser, lärarfortbildning och studerandeutbyte.
 Vid Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur verkar 
projektet Yrkeskraft kombi som kartlagt modeller och samarbetsformer och 
följt upp de studerandes erfarenheter av kombinationsstudier i hela svenska 
Österbotten. På basis av utredningen kommer man i fortsättningen av 
projektet att stödja läroanstalterna och de samarbetsnätverk som redan finns 
med att utveckla och förbättra möjligheterna till kombinationsstudier.
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Allfinlandssvenskt och lokalt samarbete

Gymnasierna i Svenskfinland har främst valt att samarbeta kring nätbaserade 
distans- och flerformsstudier med de närliggande gymnasierna, men det 
finns också nätverk som sträcker sig över större geografiska områden, t.ex. 
bland gymnasierna på språköarna. Behovet av ett samarbete i hela Svensk-
finland har diskuterats. Dusör – distansutbildning över regiongränser är ett center 
vid Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Dusör har 
sedan år 1999 arbetat med de nätbaserade distans- och flerformsstudierna 
inom gymnasie-, yrkes- och folkhögskoleutbildning på svenska. Projektet 
har en nätsida och sköter vissa koordinerade funktioner, men Dusör är 
ingen utbildningsanordnare och huvudsakligen ingen kursproducent hel-
ler. Det förefaller nu finnas ett visst intresse för att vidareutveckla en 
finlandssvensk koordinering av NDF-studier, även om alla inte har ett 
aktivt samarbete med Dusör. Dusörs framtid utreds under år 2007 med 
medel från Utbildningsstyrelsen, som också varit producent av nätmaterial 
i samarbete med Dusör.
 På en del orter har det uppstått ett väletablerat lokalt samarbete 
kring studieutbudet mellan två närliggande läroanstalter, t.ex. mellan 
Åbo Katedralskola och Åbo yrkesinstitut i Åbo, Närpes gymnasium och 
Vocana i Närpes, Kimitoöns gymnasium samt Yrkesinstitutet Sydvästs 
enhet i Kimito samt Vasa gymnasium, Svenska yrkesinstitutet och Vasa 
yrkesinstitut. Motsvarande samarbete finns på flera orter i Svenskfinland, t.ex. 
i Nykarleby, Vörå, Kristinestad, Jakobstad och Ekenäs. Vuxengymnasierna 
i Helsingfors och Vasa samarbetar också livligt med läroanstalterna i sina 
respektive regioner.
 Många gymnasier samarbetar över språkgränsen och det samarbetet har 
ökat under de senaste åren. Det är framförallt vanligt bland gymnasierna 
på språköarna, där man samarbetar t.ex. ifråga om kombinerade studier, 
nätbaserade studier och idrottslinjer. Men samarbete mellan svensk- och 
finskspråkiga gymnasier är vanligt också på flera andra håll i Svenskfinland, 
framförallt erbjuder man de studerande möjlighet att avlägga kurser 
eller hela perioder vid de närliggande finskspråkiga gymnasierna som ett 
komplement till det egna kursutbudet.

6.3.4  Samarbetsmodeller utvecklas

Alla gymnasier erbjuder i någon form sina studerande möjligheten att studera 
vid en annan läroanstalt, antingen genom bilateralt samarbete med någon 
annan (eller några andra läroanstalter) eller genom större regionala planerade 
utbildningsutbud. Många har gått in för att meddela 1) att möjligheten att 
kombinera studier finns och att det är öppet för de studerande att själva 
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välja kurser och längre studieblock vid den läroanstalt de önskar studera 
vid. Andra har valt 2) att tillsammans med andra läroanstalter på förhand 
lägga upp särskilda program under utvalda perioder eller i form av s.k. 
flexveckor. Utöver dessa program kan de studerande komma överens om 
andra utbytesstudier i den mån läroanstalten kan ordna detta. 
 En del läroanstalter i Svenskfinland har slagit fast en eller flera 
gemensamma positioner i veckan då studerande kan välja kurser vid en annan 
närliggande läroanstalt. 
 I Pargas har gymnasiet och folkhögskolan lagt upp ett samarbete 
kring gemensamma språkkurser i spanska och italienska, där de studerande 
från de båda läroanstalterna bildar en grupp som samlas till lektioner 
på folkhögskolan två gånger i veckan. I Helsingfors har gymnasierna 
kommit överens om att torsdag eftermiddag i princip skall vara ledig för 
gemensamma kurser. Avstånden har ändå visat sig vara besvärliga, men en 
del kurser såsom en kurs i tidningsarbete och en kurs om förintelsen har 
ordnats på detta sätt. I Kotka har man ordnat kurser i t.ex. ryska och andra 
främmande språk tillsammans med det finskspråkiga gymnasiet. 
 Det här är en modell som med fördel kan utvecklas när det gäller val 
av enstaka kurser eller för att kunna ordna ovanliga kurser, t.ex. i samarbete 
med andra gymnasier, medborgarinstitut och yrkesläroanstalter. När det 
gäller val av större studieblock erbjuder läroanstalterna möjlighet till 
periodutbyten. De studerande läser då kurser vid den andra läroanstalten under 
en hel period. Genom periodutbytet kan man bättre överbrygga avstånd, 
så att de studerande t.ex. kan vara inkvarterade under den här tiden ifall 
läroanstalten ligger på långt avstånd. En del läroanstalter har fastställt vilka 
perioder som är utbytesperioder för att kunna anpassa utbudet. I de flesta 
fall väljer den studerande i samråd med studiehandledaren ut den period 
som passar bäst för ett utbyte, speciellt då en studerande väljer studier vid 
en läroanstalt som inte ingår i det regionala samarbetsnätverket. 
 På 1990-talet gick de flesta svenskspråkiga läroanstalter på andra 
stadiet in för ett system med sex perioder, medan en stor del av de finska 
läroanstalterna gick in för fem perioder. Läroanstalterna i Åbo och Pargas, 
Karleby handelsinstitut samt gymnasierna i Björneborg och Kotka 
har däremot tagit i bruk systemet med fem perioder. Läroanstalterna 
i Västra Nyland och de allra flesta läroanstalterna i huvudstadsregionen 
kommer också att införa fem perioder från och med höstterminen 2007. 
Sibbo gymnasium inför fem perioder från höstterminen 2008. De andra 
läroanstalterna i Östra Nyland har tillsvidare sex perioder och i Österbotten 
har flera läroanstalter starkt förespråkat att man ska hålla kvar systemet 
med sex perioder.
 Inom de regionala samarbetsnätverken (se 6.3.3) har man i viss mån 
skapat gemensamma kursbrickor som de studerande fritt kan välja från. 
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Läroanstalterna lägger då i regel ut vissa kurser som gemensamt kursutbud 
i de utvalda perioderna. Oftast integreras de studerande i redan existerande 
grupper så långt det går, men ibland ordnas också särskilda grupper för de 
studerande som kommer utifrån. I huvudstadsregionen samarbetar t.ex. 
Brändö gymnasium, Sibbo gymnasium och Helsinge gymnasium med 
Yrkesinstitutet Prakticum om en skräddarsydd linje för gymnasister som 
även vill avlägga en datanomexamen. Då har dessa gymnasister bildat 
en egen grupp under de tre perioder yrkesstudier de avlagt under gym-
nasietiden och därefter fortsatt ett fjärde år vid Prakticum. Vid en del 
gymnasier har särskilda grupper bildats för de yrkesstuderande som vill 
avlägga gymnasiestudier.
 Medborgarinstitutens traditionellt starka områden är språkundervis-
ning och hantverkskurser av olika slag. De studerande kan välja kurser 
vid medborgarinstitut som de kan räkna till godo vid sin egen läroanstalt. 
Språkkurserna vid gymnasierna och medborgarinstituten följer dock inte 
samma läroplansgrunder, vilket man bör beakta vid uppläggningen av 
kursen, antingen så att kursen om möjligt skräddarsys enligt gymnasiets 
läroplan eller så att de gymnasiestuderande t.ex. genom självstudier kan 
tillgodogöra sig de delar som saknas i kursen. 
 Många gymnasier har gått in för att särskilt marknadsföra 
kursutbudet vid närliggande finskspråkiga gymnasier. Detta gäller i regel 
kurser som det svenskspråkiga gymnasiet inte annars har möjlighet att 
erbjuda. Gymnasielagens bestämmelse angående undervisningsspråket  
(6 § 1 mom.) innebär att en elev vid ett svenskt gymnasium inte kan tvingas 
att studera på finska. Detta gäller oberoende av elevens eget modersmål, 
d.v.s. en elev i ett svenskt gymnasium kan inte med hänvisning till att han 
eller hon är tvåspråkig eller annars behärskar finska väl uppmanas att studera 
kurser på finska. Däremot kan en studerande i kraft av bestämmelsen 
om tillgodoräknande, som är en subjektiv rätt, frivilligt studera vilka läro-
ämnen eller kurser han eller hon vill över språkgränsen och få dessa er-
kända i sitt studieprogram. Många andra former av samarbete kan utan 
problem genomföras tillsammans med finska gymnasier, t.ex. kultur- och 
litteraturkurser i det andra inhemska språket, i modersmålsinriktad finska 
och svenska, konversationskurser i och på främmande språk, hobbyinrikta-
de kurser, integrativa samhällsinriktade studier med lokal anknytning, 
projekt med elev- och lärarutbyte, gemensamma internationella projekt 
och gemensamma fortbildningsdagar. 
 Andelen studerande som väljer studier från en annan läroanstalt  varie-
rar mycket mellan de olika läroanstalterna och regionerna. På många håll har 
strömmen gått från yrkesutbildningen till gymnasierna. För gymnasisternas 
del innebär i allmänhet kombinationsstudier ett val av enstaka kurser eller 
en eller flera utbytesperioder vid en annan läroanstalt. För gymnasisterna 
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har det varit ovanligt att avlägga två utbildningar parallellt, men också det 
förekommer. Inom nätverket Arena Nord i Jakobstadsregionen erbjuds 
studerande vid alla deltagande läroanstalter ett brett utbud. I praktiken är 
det särskilt vid Kronoby gymnasium som möjligheter till längre studieblock 
inom det merkantila området, inom social- och hälsovård, lantbruk, teknik 
och hantverk utnyttjats. De gymnasister som vill kan också avlägga en 
yrkesinriktad grundexamen efter avslutat gymnasium. Inom teknik och 
vård finns det också möjlighet att delvis avlägga yrkeshögskolestudier 
under gymnasietiden. Även inom TOP-samarbetet i huvudstadsregionen 
och i viss mån vid Yrkesinstitutet Sydväst har gymnasiestuderande valt 
yrkesstudier i form av hela examina. 

Nätbaserade studier som komplement

De nätbaserade distans- och flerformsstudierna öppnar möjligheten för 
läroanstalter som ligger på lite längre avstånd att utveckla ett samarbete och 
att erbjuda sina studerande ett brett kursutbud. De nätbaserade studierna 
kräver ett visst antal närstudietillfällen, men i övrigt kan den studerande läsa 
kurserna vid sin egen läroanstalt eller beroende på arrangemangen t.o.m. 
hemma. Med hjälp av videokonferensutrustning kan man också ordna med 
virtuell klassundervisning vid sidan av de möjligheter som den nätbaserade 
inlärningsmiljön ger. De nätbaserade distans- och flerformsstudierna 
är ett ganska nytt fenomen, men kommer att få en betydligt större roll i 
gymnasieutbildningen i framtiden, främst som ett komplement till klass-
undervisningen. Det finns många positiva erfarenheter i finska regioner, t.ex. 
Iso-nätverket. Statsrådets utvecklingsplan för utbildning och forskning för 
åren 2003–2008 betonar att studiemiljön och undervisningsmetoderna i gymnasiet 
ska utvecklas bl.a. genom nyttiggörande av den nya teknologin. 
 För närvarande har utbudet på nätbaserade distans-  och flerformsstu-
dier vid gymnasierna främst riktat in sig på gymnasiekurser, men på sikt kan 
det även utvecklas till att omfatta möjligheter till kombinationsstudier inom 
andra utbildningsformer. Inom yrkesutbildningen finns det eller utarbetas 
det nätmaterial inom t.ex. läkemedelsteknik, handel och administration samt 
för studier till datanom, närvårdare, laborant och biblioteksfunktionär. Det 
finns nätmaterial som utvecklats i samarbete mellan yrkesläroanstalter och 
universitet, och som kan vara särskilt intressanta för gymnasiestuderande.
 De nätbaserade regionala ringarna har valt att t.ex. erbjuda två 
nätbaserade kurser var, och på så sätt kunna erbjuda ett kursutbud på åtta 
kurser i det fall att fyra läroanstalter deltar i nätverket, eller 14 kurser i 
det fall att sju läroanstalter deltar. Det har varit fråga om i första hand för-
djupade eller tillämpade kurser, som de studerande fritt kan välja mellan. 
Den här typen av utbyte finns t.ex. i Vi 7- och NiVÅ-nätverken. Delvis 
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har färdigt producerade kurser använts, t.ex. från Dusörs plattform, 
delvis har lärarna i dessa nätverk utvecklat eget material. Utbytet har 
förverkligats utan penningtrafik och fakturering mellan skolorna.                

6.3.5  Hinder och utvecklingsmöjligheter

Ett tätare samarbete kring fördjupade och tillämpade kurser mellan gymna-
sierna i en region kan bredda kursutbudet för en stor del av gymnasisterna. 
Det finns speciellt anledning att samarbeta kring de kortare språken eller 
andra ovanligare ämnen, eftersom flera gymnasier har svårt att själva erbjuda 
kurserna. En virtuell inlärningsmiljö, samarbete med medborgarinstituten, 
en möjlighet till koordinerat periodutbud eller gemensamma lektionstider 
med närliggande läroanstalter öppnar möjligheter till detta. Ett utbyte på 
en eller flera perioder vid en yrkesläroanstalt kan i sin tur ge de gymnasister 
som planerar att fortsätta till en yrkeshögskola efter gymnasiet en god 
grund att stå på.
 Samarbetet på andra stadiet har hittills etablerats främst inom handel, 
media, databehandling och restaurangbranschen, men man kunde med fördel 
också satsa på områden som teknik och vård, där arbetskraftsbrist i framtiden 
hotar uppstå. För närvarande funderar gymnasierna i de flesta regioner på 
hur de kan erbjuda sina studerande en möjlighet att i större utsträckning 
välja studier såväl från andra gymnasier som från yrkesutbildning, från den 
fria bildningen eller t.o.m. från högskoleutbildningen. En förutsättning för 
att samarbetet ska utvecklas är att det öppnas i bägge riktningarna. Svenska 
yrkesinstitutets utvärdering av de kombinerade studierna i Österbotten 
visade att gymnasiestuderande med erfarenhet av kombinationsstudier 
varit genomgående nöjda med studieformen (Vestling 2006). 
 Det har dock visat sig vara oklart vilka yrkesstudier som ska erbjudas 
gymnasiestuderande. Yrkesstudier är främmande för både elever och lärare 
vid gymnasierna: hur erkänna prestationer och vilken är nyttan av studierna? 
En utgångspunkt har varit att gymnasisterna har nytta av yrkesstudier om de 
söker till yrkeshögskolor, men i praktiken har yrkeshögskolorna haft svårt 
att precisera vilket behovet i så fall är, eftersom behovet huvudsakligen 
formulerats av arbetsgivarna. Inte heller yrkeshögskolorna är ännu helt vana 
vid att ta emot studerande som kombinerat studier. Ett närmare samarbete 
mellan hela andra stadiet och yrkeshögskolorna bör därför utvecklas för att 
förenkla övergången till fortsatta studier. 
 En grundförutsättning för ett smidigt samarbete är ett gemensamt 
periodsystem. I de utredningar som Sydkustens landskapsförbund, Öster-
bottens förbund och Svenska yrkesinstitutet tillsammans gjorde om 
periodiseringen vid svensk- och tvåspråkiga läroanstalter på andra stadiet 
hösten 2005 framkom det att många rektorer önskade att alla skulle följa 
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samma periodsystem. Det förekom däremot ganska olika uppfattningar 
om vilket av systemen som är mer ändamålsenligt. Detta kan eventuellt 
försvåra samarbetet mellan de regioner där läroanstalterna följer sex 
perioder (Österbotten och Östra Nyland) och de regioner i Södra Finland, 
som har eller som kommer att gå in för fem perioder. Betydligt viktigare 
är ändå att man inom närregionerna, där samarbetet är störst, kommer 
överens om samma periodsystem. 
 De studerande anser i allmänhet att de största bristerna inom 
samarbetet över läroanstaltsgränserna finns ifråga om de praktiska 
arrangemangen. Många har svårt att göra sig fria för en hel period och de 
blir tvungna att kompensera kurser som de missat under den period de 
varit borta. Vid större läroanstalter är det här i regel ett mindre problem, 
eftersom en stor del av kurserna erbjuds flera gånger om året. För små 
läroanstalter är det svårare, eftersom en del kurser kan erbjudas bara en 
gång per år. Vid Kronoby gymnasium har man dock löst problemet, så att 
man under en period per år erbjuder så få obligatoriska kurser som möjligt 
och ser till att de obligatoriska kurser som erbjuds i den perioden också 
ordnas i en annan period. Då kan de studerande lätt åka på utbyte. Inom 
yrkesutbildningen har man t.ex. vid Yrkesinstitutet Sydväst, som är en 
stor läroanstalt, lagt upp läsåret i årskurslösa moduler med allmänbildande 
ämnen, yrkesämnen, inlärning i arbete osv. i skilda perioder. Då kan 
gymnasister hoppa in mitt i året och välja modulerna för yrkesämnen. 
På motsvarande sätt kan de yrkesstuderande välja perioder vid gymnasiet 
under perioderna med allmänbildande ämnen. Tydligt är att de studerande 
som kombinerar studier är i stort behov av studiehandledning såväl vid den 
egna läroanstalten som vid den de åker på utbyte till. Studiehandledarna 
bör också vara väl informerade om de kombinerade studierna, för att 
samarbetet ska kunna löpa smidigt.
 Informationen om möjligheten att välja studier över läroanstaltsgränser-
na har tidigare varit knapphändig, men har ökat under de senaste åren. 
Viktigt är att informationen är tydlig och korrekt. Många studerande 
låter bli att välja studier vid en annan läroanstalt om det finns oklara 
faktorer angående utbytet. Informationen bör vara särskilt klar ifråga om 
erkännandet av studier och nyttan av dessa vid antagningen till fortsatta 
studier, så att studerande inte återvänder hem från ett utbyte för att märka 
att de studier de valt inte räknas till godo på det sätt de tänkt sig eller att 
studierna inte ger önskade poäng i antagningen till fortsatta studier. 
 Enligt gymnasielagen kan gymnasiets lärokurs omfatta ”yrkesinrikta-
de studier eller andra studier som är förenliga med gymnasiets uppgift, 
enligt vad som bestäms i läroplanen” (§ 7, mom. 3). Frågan har främst dis-
kuterats i anslutning till trafikstudier, idrotts-, konst- och musikstudier, som 
gymnasiestuderande vill räkna in som fördjupade eller tillämpade kurser i 
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sitt studieprogram. Gymnasiets läroplan är, trots den ganska stora teoretiska 
valfriheten, ganska kompakt. Fastän det är möjligt att välja yrkesinriktat är 
det nära till hands att välja fördjupade kurser ur den egna skolans läroplan, 
bl.a. eftersom de nya realämnesproven kräver fördjupning. 

Ex. En studerande med lång matematik skall ha minst 51 obligatoriska 
kurser och 10 fördjupade kurser. Han fyller exempelvis först ut frirummet 
med tre fördjupade kurser i matematik och därtill med de sju fördjupade 
kurser i fysik som sedan gammalt utgjort den s.k. långa eller fördjupade 
fysiken och vanligen behövs i tekniska studier. Därtill är han som naturvetare 
intresserad av kemi, biologi eller fysik och väljer åtminstone två fördjupade 
kurser i ett av dem. Han har påbörjat studier i ett främmande språk utöver 
engelska, vilket, om han tänker avlägga studentprov i det, kräver minst sex 
kurser. Därtill önskar han som idrottsman välja alla de (tre) fördjupade och 
kanske också ett par tillämpade kurser i gymnastik och idrott, vilket de flesta 
gymnasier erbjuder. Vi är då uppe i 22 kurser utöver obligatoriet 51, vilket 
innebär 73 kurser eller bara två från det stadgade minimiantalet. 

Det finns emellertid många olika studerandeprofiler och Kronoby gymna-
sium visar att val av yrkesstudier går att genomföra. Det finns utrymme för 
val av studier vid en annan läroanstalt t.ex. i form av tillämpade kurser och 
det finns studerande som är beredda att välja mer än 75 kurser. Av central 
betydelse är att öka kännedomen om den andra skolformens läroplaner, 
som nu förefaller bristfällig, och att utveckla konkret samarbete eller 
samvaro mellan lärare inom olika skolformer. 
 Ett hinder för samarbetet är att det råder olika kutym för erkännandet 
av kombinerade studieprestationer mellan regioner och läroanstalter. En del 
jämställer studiepoäng i gymnasiet och yrkesinstitut (1 till 1), andra ger mer 
poäng för gymnasiekurser (1 till 1,2-1,5 poäng). Det är ur den studerandes 
synvinkel viktigt att det råder enhetlighet i förfarandet. Detta fastslår också 
statsrådet i undervisningsministeriets utvecklingsplan för 2003–2008: Inte 
heller har de studerandes rätt att i lärokursen för gymnasiet räkna sig till godo studier 
som de fullgjort någon annanstans utfallit på önskat sätt. Statsrådet vill också 
enligt planen utvärdera de åtgärder som vidtagits i syfte att effektivera 
tillgodoräknandet av studier med hänsyn till hur likabehandlingen av och 
rättssäkerheten för de studerande påverkats.
 Nationella grunder för erkännandet finns inte, men en grupp som 
utvecklar yrkesutbildningens läroplaner arbetar som bäst med denna fråge-
ställning. Det viktiga är att den studerande på förhand vet vad som kan 
räknas till godo och på vilket sätt. Nu finns det olika tolkningar av vad som 
kan erkännas vid olika läroanstalter. I de regionala samarbetsnätverken är 
det möjligt att göra upp gemensamma rekommendationer för erkännandet, 
men i sista hand är det skolans rektor som avgör. 
 Ett annat stort hinder för samarbetet är avstånden mellan läroanstal-



172

terna. De svenskspråkiga läroanstalterna är utspridda över ett förhållandevis 
stort geografiskt område. I den mån läroanstalterna ligger nära varandra 
har man kunnat ordna kurser på gemensamma tider. En del kommuner 
har ordnat med taxiskjuts eller bussrutter för de studerande. Utbytet på 
en hel period minskar behovet av att röra sig mellan läroanstalterna. Då 
åker den studerande under hela utbytesperioden enbart till den andra 
läroanstalten, vilket ofta har gått att ordna. Ibland har det varit nödvändigt 
för de studerande att skaffa sig en internatplats. Utbudet på internatplatser 
är dock inte gott och en avgörande fråga är vem som ska stå för login, 
den mottagande skolan, den egentliga skolan eller den studerande? För att 
överbrygga avstånd erbjuder de nätbaserade studierna ett bra alternativ. 
Det finns emellertid ännu stort behov av att ordna fortbildning för lärarna 
om NDF-studier, att utveckla metoderna och innehållet i kurserna, att låta 
de studerande vänja sig vid den nya inlärningsmetoden samt att producera 
mer material. Det här arbetar man aktivt med i samarbetsnätverken för 
nätbaserade distans- och flerformsstudier. En fråga som är aktuell i 
Svenskfinland är om det i fortsättningen finns behov av en allfinlandssvensk 
koordinering av de nätbaserade distans- och flerformsstudierna och hur en 
sådan i så fall ska finansieras. Det här är frågor som alla anordnare måste ta 
ställning till under de närmaste åren. 
 Den kanske mest avgörande frågan för samarbetet både vad gäller 
kombinerade och nätbaserade studier är finansieringen. Vem ska stå för 
de merkostnader som uppstår då en studerande åker på utbyte till en 
annan läroanstalt eller väljer en nätbaserad kurs som erbjuds av en annan 
läroanstalt? Statsandelssystemet stödjer inte de kombinerade studierna på 
något sätt. Nu bjuder många anordnare på sitt eget utbud så länge det inte 
är fråga om att bilda nya separata grupper. Då integreras de studerande i de 
undervisningsgrupper som finns. Vissa nätverk för de nätbaserade distans- 
och flerformsstudierna har kommit överens om att alla läroanstalter 
bjuder på sitt kursutbud. Utbytet blir dock sällan ömsesidigt lika stort, 
utan det tenderar att bli ensidigt, oftast så att fler yrkesstuderande vill 
avlägga gymnasiekurser än gymnasister vill avlägga yrkesstudier. I de 
skräddarsydda kombinationsmodellerna betalar den köpande parten för 
undervisningen, vilket blir dyrt ifall några studerande hoppar av. På andra 
håll har man slutit avtal om att betala en fastställd summa per kurs i de fall 
där de studerande blir så många att extra grupper bildas. Andra anordnare 
har ingått avtal om att stå för de reella kostnaderna för en studerande vid 
den andra läroanstalten. Strängt taget kan man räkna så att också enskilda 
tilläggselever innebär en merkostnad för skolan och ett merarbete för den 
enskilda läraren. Problemet är att kostnaderna varierar väldigt mycket inom 
utbildningarna på andra stadiet, och för kommunerna har betalningen av 
de reella kostnaderna inom en del av yrkesutbildningens studieområden 
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ansetts oskäliga, och man har därmed konstaterat att samarbetet åt det 
hållet endast kan utvecklas under förutsättning att en överenskommelse 
om rimliga ersättningar kan nås. Det finns yrkesutbildningar,som räknat i 
studerandepris är dubbelt dyrare än en gymnasieutbildning. 
 Därmed vore det viktigt att statsandelssystemet i framtiden skulle 
ersätta de merkostnader som kombinerade studier ger. I slutet av mars 
2007 ger en grupp som arbetat med en revidering av statsandelssystemet en 
mellanrapport. Det är emellertid fråga om en väldigt grundlig förändring av 
systemet, som helt kan rucka på förhållandet mellan statlig och kommunal 
finansiering. Det är alltså fråga om en stor helhetsreform, som är knuten 
till kommun- och servicereformen, och det är inte sagt att frågan om de 
kombinerade studierna kommer att lösas i detta sammanhang även om 
frågan veterligen varit på agendan. 
 Enligt nuvarande finansieringsramar finns det två huvudsakliga möj-
ligheter för anordnarna när det gäller de kombinerade studierna: 

1) Anordnare kommer i ett regionalt nätverk överens om ett gemensamt 
kursutbud med avtal och klara spelregler, gällande allt från erkännandet 
av studierna till finansieringen av dessa. När en studerande väljer studier 
från det regionala studieutbudet, som egen läroanstalt erbjuder sina 
egna studerande, sköter läroanstalterna enligt avtal finansieringen och 
arrangemangen, så att studerandens studier inte lider av utbytet. 

2)  Studerande har rätt att fritt, utöver det regionala studieutbudet eller i 
avsaknad av sådana, välja enstaka kurser från en annan läroanstalt. Detta 
bygger på den studerandes eget val. Läroanstalten är i dessa fall skyldig att göra 
upp en individuell läroplan för den studerande, så att finansieringsproblem 
eller problem med arrangemangen och erkännandet av studieprestationer 
inte uppkommer för den studerande (Tiihonen 8.2.2007). I sämsta fall kan, 
om individuell läroplan inte utarbetas, den studerande bli tvungen att stå 
för de kostnader som utbytet medför. Det här är givetvis inte önskvärt.

Erfarenheterna av samarbete visar att det behövs en koordinator. Det finns 
många uppgifter, t.ex. information, ledning och praktiska arrangemang 
kring samarbetet, som åtminstone inom de större nätverken kräver en 
heltidsanställd koordinator. Genom projektfinansiering från fonder och 
Utbildningsstyrelsen har man tillfälligt kunnat anställa koordinatorer på 
del- eller heltid för gymnasieringarna och samarbetet kring de kombinerade 
studierna. Hur koordinatorstjänsterna ska upprätthållas på sikt utreds av 
nätverken. 
 En modell som använts inom det finskspråkiga samarbetsnätverket 
Senuko i Seinäjokiregionen har inneburit att alla läroanstalter betalar ca 
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17 euro per studerande/år för koordineringen av nätverkets information, 
planering och utveckling. Om man går in för en betalningsrörelse mellan 
läroanstalterna kan koordineringen räknas in i priset för kurserna. Än så länge 
har anordnare i Svenskfinland inte varit särskilt villiga att gemensamt betala 
för att kunna upprätthålla regionala eller allfinlandssvenska koordinerande 
funktioner. Det är sannolikt att en modell bör utvecklas under de närmaste 
åren. De stora regionala anordnarna kan förändra behovet av koordinering; 
det blir då en intern funktion i en stor enhet. Regioncenterprogrammen 
kan också i framtiden ansvara för den här efterlysta typen av koordinering 
genom finansiering från inrikesministeriet. Inom regioncenterprogrammen 
startade nämligen år 2006 ett temanätverk för utbildningen, som ska leda till 
en större regional satsning på utbildningen i de ekonomiska regionerna. 

Samarbete och sammanslagning

Samarbete kan inledas i syfte att motverka sammanslagningar av gymnasier 
och andra läroanstalter eller samarbete kan inledas som ett första steg inför 
en tänkbar framtida samgång. Hur som helst förefaller regionalt samarbete 
att vara nödvändigt i detta samhällsläge. Vissa regioner har upplevt sam-
arbetet som en överlevnadsstrategi, som ett sätt att erbjuda ungdomarna 
i regionen ett brett utbud på utbildning för att förhindra utflyttning och 
kanske för att förhindra sammanslagning med andra läroanstalter eller 
skolformer. Statsrådet slår i utvecklingsplanen för utbildning för 2003–
2008 fast att förändringar i den regionala befolkningsstrukturen orsakar förändringar 
även i gymnasieskolnätet. För att det även i fortsättningen skall finnas ett regionalt 
utbud av gymnasietjänster bör utbildningsanordnarna i detta skede vara förutseende 
inför den förändrade situationen. 
 En arbetsgrupp arbetar som bäst med att reformera statsandelssys-
temet, som hittills stött små gymnasier. Nu utvecklas statsandelssystemet 
mot ett mer kalkylerat system, vilket talar mot ett tillägg till små gymna-
sier. En mellanrapport om statsandelssystemet publiceras 31.3.2007 och 
arbetsgruppens uppdrag slutförs inom oktober. I ramlagen har besluts-
fattarna tänkt sig att en större del av utbildningsfinansieringen går via kom-
munerna än nu, vilket skulle ha konsekvenser för gymnasiernas anordnare 
och anordnarna av yrkesutbildning, som nu fått statsandelarna direkt. Ett 
annat alternativ som nämnts i offentligheten är att kommunerna skulle bära 
ansvar för endast den grundläggande utbildningen, vilket kunde innebära 
att utbildningen på andra stadiet skulle finansieras direkt.  
 Kommunerna har hittills i hög grad tilläggsfinansierat gymnasierna 
utöver statsandelen (kap. 5). Det gör att en modell med samkommun eller 
aktiebolag gemensam för yrkes- och gymnasieutbildningen ur gymnasiernas 
synvinkel kan kännas mer osäker än kommunalt huvudmannaskap, men i 
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vissa regioner i Finland kommer denna form säkert att uppkomma ändå. 
Uppkomsten av eventuella större kommuner förändrar situationen i vilket 
fall som helst. Det förefaller troligt att någon form av regiongymnasier på 
eget initiativ uppkommer i åtminstone vissa regioner i landet, antingen i 
form av samarbetsnätverk mellan självständiga gymnasier eller i form av 
nya regionala utbildningsanordnare för gymnasieutbildning.
 Bl.a. Utbildningsunionen i Östra Nyland har diskuterat alternativa 
modeller för samarbete eller en eventuell samgång på andra stadiet. Både 
modeller med yrkes- och gymnasieutbildning under samma tak och 
modeller med separata upprätthållare för dessa utbildningsformer har 
beskrivits och diskuterats. Åland går in för en gemensam läroanstalt för 
yrkes- och gymnasieutbildningen. Också i andra regioner har utredningar 
om upprätthållandet av utbildningen på andra stadiet gjorts. 
 Inom yrkesutbildningen är visionen, både enligt undervisningsmini-
steriets påskyndarprojekt och enligt utredningen Yrkesutbildning 2015, 
att bygga upp starka regionala yrkesanordnare. I Österbotten utreds möj-
ligheterna till en stor samösterbottnisk yrkesanordnare, inom sydvästra 
Finland uppkommer ett aktiebolag som består av flera anordnare av yrkes- 
och folkhögskoleutbildning. 
 För gymnasiernas del kommer reformerna av statsandelssystemet 
och kommunreformen i hög grad att påverka de framtida lösningarna. 
Om nuvarande kommunstruktur bibehålls, om finansieringen sköts via 
kommunerna och om kommunernas ekonomi tillåter det stöds en modell 
med samarbetsnätverk bildade av självständiga gymnasier. Ett slopat stöd 
till små gymnasier kan eventuellt tänkas stöda bildandet av enhetsskolor 
med både grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Om större 
kommuner bildas ökar sannolikheten för sammanslagningar av gymnasier 
i regionen. En modell med finansiering direkt till anordnarna kan stödja 
både bildandet av större regionala gymnasier och, om man så vill, även 
gemensamma anordnare med yrkesutbildningen. Den fria bildningen kan 
även ingå i den sistnämnda modellen. Yrkesutbildningen har emellertid 
i regel behov av större upptagningsområden än gymnasieutbildningen, 
vilket kan motverka den sistnämnda modellen. Det finns också en stark 
vilja att utveckla gymnasie- och yrkesprofilerna separat samt ett behov 
av god tillgänglighet till gymnasieundervisning, men det är också viktigt 
att inse att en gemensam anordnare inte automatiskt innebär att en fysisk 
skola upphör att verka på en ort. Större anordnare leder inte automatiskt 
till sämre tillgänglighet.
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6.4  Åtgärdsförslag 

• Det är viktigt att såväl rektorer som bildningschefer i det regionala 
samarbetet aktivt arbetar med och diskuterar alternativa framtida upp-
rätthållarmodeller för gymnasierna för att en beredskap skall finnas när 
kommunstrukturen och statsandelssystemet förändras. 
• Det finns för närvarande goda förutsättningar att vidareutveckla de 
regionala samarbetsnätverk som vuxit upp (6.3.3), på så vis att regionala 
utvecklingsplaner för de kombinerade studierna med överenskommelser 
om periodisering, periodutbyte, modeller för kombinationsstudier, regler 
för erkännande, finansiering, arrangemang, handledning och nätstudier 
utarbetas. 
• Det är av vikt att även gymnasiestuderande av sina egna gymnasier 
erbjuds möjligheter till kombinationsstudier eller att individuella läroplaner 
utarbetas i de fall studerande väljer studier från annan läroanstalt på eget 
initiativ. Detta för att ansvars- och finansieringsfrågan skall vara så tydlig 
som möjligt, liksom frågan om erkännande av studieprestationer. 
• En allfinlandssvensk koordinering av nätstudier bör utredas under  
år 2007.
• Utbildningsstyrelsens allfinlandssvenska grupp för yrkesutbildning 
förändras. I den nya gruppen bör representanter för både gymnasie- och 
yrkesutbildning ingå. Gruppen kan föra koordinerande diskussioner, byta 
erfarenheter och information mellan regionerna, skolformerna och förvalt-
ningsnivåerna, ta initiativ till utredningar samt följa upp de förslag som 
denna utredning lyfter fram.  
• Det är till fördel om grunder för erkännandet av kombinerade studie-
prestationer och finansiering av merkostnaderna i kombinerade studier kan 
lösas på nationell nivå.
• Nätverk mellan gymnasier, högskolor och yrkesläroanstalter bör 
byggas upp. Nätverken behövs bl.a. för att lösa problem med hur kombi-
nerade studieprestationer beaktas i högre studier. De behövs också med 
tanke på regionala rekryteringsbehov inom vissa studieområden inom 
högskolestudierna samt med tanke på att upprätthålla kvalitet i gymnasie-
studierna. Nätverk med aktörer inom musik och konst bör särskilt byggas 
upp.
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Fotnoter 

1 På svenskt håll har man i allmänhet undvikit begreppet trippelexamen, 
eftersom gymnasiet inte ger någon examen utöver studentexamen.  
2 Med sannolikhet att antas avses här hur många i % som antas av dem som 
sökt med ett visst betyg.
3  För mer information om nätverken se:  
   www.arenanord.fi
   www.narpes.fi/vi7
   www.natteamost.fi
   www.niva.fi
   www.utbildningsunionen.com
   www.pkol.net/flexteam
   www.vny.fi/rut.html
   www.kursbrickan.fi
   www.edu.karis.fi/flexteam
   www.teoripraktik.net
   www.yrkeskraft.fi
   www.dusor.fi 
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Erik Geber

7.    De svenska gymnasisternas val  
    och framgång i studentexamen  

7.1   Deltagande och inriktning

Både studentexamensreformen år 1996 och nyheterna under åren 2005–
2007, d.v.s. den större valfriheten, uppspjälkningen av realprovet och 
införandet av det nya textkompetensprovet i modersmålet, har avsevärt 
förändrat abiturienternas beteende vid valet av prov och  tidsläggning av 
sin examen. Förändringarna återverkar på gymnasiernas undervisning, till 
och med på diskussionen om deras existens. Reformen år 1996 gav, som 
en följd av årskurslösheten i gymnasiet, abiturienterna möjlighet att sprida 
sin examen på tre på varandra följande skrivtillfällen, större rätt att ta om 
ett underkänt eller godkänt prov samt en lite fingradigare betygsskala. 
Det gamla laudaturvitsordet indelades nämligen då i eximia och laudatur. 
Samtidigt lösgjordes provnivåerna från lärokursernas längd, så att man inte 
behövde avlägga mer än ett prov på den högsta nivån. Det blev också lättare 
för andra än gymnasister, t.ex. för yrkesstuderande, att delta i examen och 
för alla att komplettera den med extra prov.
 Möjligheten att sprida examen och höja vitsordet i godkända prov 
har lett till att antalet skribenter i höstomgången hela tiden har vuxit. 
Hösten 1996 var det totala antalet skribenter ännu bara 20 000, hösten 2006 
dubbelt flera, över 40 000, utan att vårens omgång för den skull minskade. 
Tvärtom har också antalet anmälda till olika prov på våren ökat betydligt, 
från 40 000 till över 55 000, därför att många tar om tidigare prov. En del 
skribenter anmäler sig till flera prov, vilket gör att antalet anmälningar är 
betydligt större än antalet enskilda individer, som på våren brukar röra sig 
runt 30 000 finska och 2 000 svenska. Av höstens anmälningar år 2005 var 
2 470 svenska, våren 2006 var de bara litet fler: 2 555. Andelen svenska 
abiturienter som skriver något prov redan på hösten är alltså i förhållande 
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till årskullen större än andelen finska. Antalet enskilda prov som avläggs på 
våren är däremot totalt sett fortfarande nästan tre gånger större, t.ex. våren 
2006 totalt 153 608 mot 66 919 hösten 2005. De svenska abiturienterna 
avlägger också fler prov än de finska på hösten. T.ex. hösten 2005 var 
antalet svenska prov 5 339, vilket ger förhållandet 1:12 mot de finska  
(61 580), fastän antalet svenska skribenter jämfört med antalet finska då 
låg i förhållandet 1:18. Allt fler studerande avlägger alltså ett eller två prov 
redan på hösten.   
 De svenskspråkigas större benägenhet att sprida sin examen 
beror främst på att de redan på hösten under det tredje gymnasieåret ser sig 
kapabla att skriva prov i både finska och engelska, åtminstone för övningens 
skull. T.ex. hösten 2005 skrev hela 1 668 svenskspråkiga gymnasister, 
eller över 80 % av årskullen, prov i engelska jämfört med 14 350 eller ca  
50 % av de finskspråkiga. Våren 2006 skrev till och med färre, d.v.s.  
1 472 svenska abiturienter, engelska än föregående höst. Av de finska 
abiturienterna avlade däremot hela 25 085 detta prov först på våren, vilket 
var över 10 000 mera än på hösten. Också provet i finska skrevs hösten 
2005 sammanlagt (A- och B-finska) av nästan 1 600 abiturienter, eller fler 
än våren 2006 (1 480). Förhållandet mellan de finska abiturienter som valde 
att skriva svenska redan på hösten i stället för på våren var ungefär det 
motsatta: 12 000 på hösten mot 14 000 på våren. Den mycket mindre 
skillnaden i antalet skribenter (2 000) i det andra inhemska språket mellan 
höst och vår i de finska gymnasierna i jämförelse med skribenter i engelska 
(över 10 000 skribenter) beror dels på den nya möjligheten från och med 
våren 2005 att välja bort svenskan, dels på att de finska skribenterna 
i större utsträckning nöjer sig med höstens provresultat i svenska, men 
försöker höja det i engelska – antagligen ett mått på gymnasisternas större 
motivation för engelskan. 
 Av den stora överlappningen mellan höst och vår för de svenska 
skribenternas del – totalantalet prov blir över 3 000 fastän årskullen utgör 
bara ca 2 000 – ser man alltså att många kommer på nytt på våren för att 
höja sina vitsord. T.ex. våren 2006 var det totala antalet höjare i de svenska 
gymnasierna 1 493, eller nästan tre fjärdedelar av en årskull, mot 11 655 i 
de finska, vilket utgör bara en tredjedel av årskullen finska gymnasister. Det 
är huvudsakligen de svenska gymnasisternas bättre språkkunskaper som 
leder till benägenheten att tidigarelägga språkproven och åstadkommer 
dessa markanta sifferskillnader.
 Den stora och länge – i nästan tio år – förberedda nyheten våren 
2005 var, som redan framskymtat, den större möjligheten välja bort ett 
obligatoriskt prov. Tidigare, ända sedan 1948, har enbart matematiken 
och realprovet varit utbytbara, fram till år 1985 dessutom bara för dem som 
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inte hade studerat lång matematik. Våren 2005 gavs det för första gången 
möjlighet att välja bort ett prov av fyra, vilket som helst utom modersmålet, 
ur obligatoriet. Modersmålsproven förblev alltså obligatoriska för alla. 
Ett syfte med denna reform var att minska motviljan mot den så kallade 
”tvångssvenskan”, genom att ge abiturienterna en möjlighet att utelämna 
provet i svenska/finska i examen, fastän det andra inhemska språket 
som ämne förblev obligatoriskt i undervisningen, ett annat att få fler 
examinander att avlägga prov både i matematik och något realämne, vilket 
enligt valkriterierna är nödvändigt, om man väljer bort ett av de obligatoriska 
språken. Möjligheten att välja bort det andra inhemska språket har som 
väntat utnyttjats huvudsakligen av de finska abiturienterna. Våren 2004 
avlades proven i svenska av över 22 000 finska abiturienter (medellång 
kurs 20 045, lång kurs 2 045), våren 2005 av drygt 19 000 och våren 2006 
av knappt 17 000. Antalet finska skribenter i svenska i höstomgången 
har minskat i motsvarande takt, från ca 16 400 hösten 2004 till 14 200 
hösten 2005 och något över 13 000 denna höst (2006). Minskningen av 
deltagandet i provet i svenska utgör på två år alltså över 20 % eller betydligt 
mera än det bortval man utifrån försöksomgångarna skisserade med (ca 13 
%). I minskningen måste dock inräknas en liten nedgång i det totala antalet 
skribenter, från 43 130 våren 2004 till 40 626 våren 2006.  
 Orsaken till att utgångstalen i svenska som andra inhemskt språk för 
de finska skolorna är långt mindre än i modersmålet finska (ca 32 000) och 
i engelska (över 27 000), beror på att abiturienterna i en avsevärd del av 
de finska gymnasierna, i slutskedet i över 60, hade fått samma bortvalsrätt 
inom ramen för en försöksperiod redan tidigare. Om man väger antalet 
skribenter i svenska våren 2006 (i runt tal 17 000) mot hela årskullen, 
d.v.s. ca 30 000, eller det ursprungliga antalet skribenter när svenskan var 
obligatorisk, ter sig nedgången i svenska på våren mycket större, nästan 
som en halvering. På grund av att upp till ca 12 000 finska studerande 
numera väljer att ”skriva undan” provet i svenska redan på hösten, största 
delen utan att senare försöka höja resultatet, är 50 % dock ett missvisande 
och alltför hög procenttal. Den faktiska bortvalsprocenten torde våren 
2006 ha legat vid ca. 18 %, men också det talet måste kontrolleras genom 
en särskild körning av hela årskullens val, vilket inte automatiskt sker i 
studentexamensnämndens egna efterundersökningar och är en ganska  
komplicerad och dyr operation, på grund att alla inte avlägger provet 
samtidigt.  
 Möjligheten att helt välja bort det andra inhemska språket (finska) 
ur sin examen har inte utnyttjats ens närmelsevis i samma utsträckning i de 
svenska gymnasierna, med undantag för Ålands lyceum, som liksom många 
finska gymnasier gavs den möjligheten på försök redan flera år i förväg. 
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Enligt en manuell statistik över de svenska studenternas resultat våren 2006 
(närmare nedan) utgjorde antalet abiturienter som då helt valde bort finskan, 
Åland undantaget, bara ett tjugotal, eller ca 1 procent. Däremot fanns det 
nog ett antal svenska abiturienter, främst i de österbottniska gymnasierna, 
som tog fasta på möjligheten att skriva finska enbart som frivilligt (extra) 
ämne, d.v.s. valde bort provet ur obligatoriet men inte ur hela examen. Hur 
många som gjort så i de finska skolorna, dvs. skrivit svenska som frivilligt 
ämne i stället för som obligatoriskt, finns det som sagt ännu ingen statistik 
över. Om provet i det andra inhemska språket i studentexamen räknas som 
extra i stället för som obligatoriskt, har det inte samma återverkningar på 
studierna vare sig före eller efteråt som om man väljer bort det helt och 
hållet. De som väljer provet i det andra inhemska språket som frivilligt 
ämne kan antas ha studerat också någon fördjupad kurs i ämnet och de 
kommer sannolikt också att åberopa prestationen senare.
 Bortvalet av svenska i de finska skolorna kan inte jämföras med 
bortvalet av matematik- eller realprovet, eftersom den möjligheten fanns 
redan tidigare, men däremot nog med bortvalet av engelska. I engelska har 
antalet skribenter från våren 2004 till våren 2006 i de finska gymnasierna 
minskat bara med ett par tusen (från 27 312 till 25 085), d.v.s. med ca  
8 %, vilket dels beror på en allmän nedgång av antalet skribenter, dels på 
att något fler (ca 1 000) har skrivit undan engelskan redan på hösten för 
att, liksom visavi höstvalet av finskan och engelskan i de svenska skolorna, 
få koncentrera sig på realproven på våren. Bortvalet av ett prov ur obligatoriet 
i studentexamen har med andra ord huvudsakligen drabbat svenskan i de finska 
gymnasierna.  
 Det kan vara av intresse att även betrakta några könsskillnader 
och de svenska abiturienternas deltagande i olika prov. Skillnaden mellan 
könen gällande deltagandefrekvens har de senaste åren varit ungefär 
densamma som mellan andelarna flickor och pojkar i gymnasiestudierna 
över lag, d.v.s. andelen manliga skribenter har rört sig omkring 40 % i båda 
språkgrupperna. Inte heller andelarna avlagda prov avviker totalt sett från 
det allmänna förhållandet 4:6 mellan manliga och kvinnliga studerande i 
gymnasiet. Däremot finns det tydliga skillnader i examensbenägenheten 
hos könen i sådana ämnen där bort- eller tillvalsmöjlighet föreligger. 
Männens andel i provet i lång engelska i de finska gymnasierna rör sig 
omkring 43 %, och i medellång svenska – det prov i svenska som skrivs 
mest – omkring 37 %. Förhållandet mellan män och kvinnor i engelska 
och finska i de svenska gymnasierna är nästan det motsatta, ca 37 % av 
de svenska abiturienterna som avlägger provet i engelska är män, av dem 
som skriver provet i finska över 41 %. Förhållandet är ungefär detsamma 
på hösten och på våren; enbart för medellång finska (B-finska) ser man en 
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skillnad: andelen manliga skribenter är på hösten  något lägre än andelen 
kvinnliga. De svenska pojkarna satsar alltså i större utsträckning än de 
svenska flickorna på A-finska. 
 Andra ämnen i vilka deltagandet i proven är värt att studera både 
allmänt och i genusperspektiv är matematik och korta språk. Totalt sett 
avläggs prov i matematik av nästan hälften (ca 45 %) av deltagarna, något 
(inemot 2 000) flera i kort än i lång matematik. T.ex. våren 2005 skrevs kort 
matematik av 13 888, lång av 11 753 deltagare. I de svenska skolorna 
har antalet abiturienter som väljer att skriva kort matematik de 
två senaste åren tydligt ökat på bekostnad av andelen skribenter 
i lång matematik. Ännu våren 2004 skrev 969 examinander den korta 
matematiken och 738 den långa, våren 2005 skrev 1 042 den korta, 764 
den långa, och våren 2006 skrev 1 035 den korta och bara 635 den långa. 
Andelen som inleder studier i lång matematik i de svenska skolorna har 
visserligen stigit till nästan hälften av populationen, men bara en dryg 
tredjedel (ca 38 %) slutför den långa kursen och avlägger det mera krävande 
studentexamensprovet i ämnet.  
 Orsaken till det minskade antalet svenska skribenter i lång matematik 
är svår att genomskåda. Eventuellt har den att göra med en stigande rädsla 
för provet, där de sjunkande vitsorden (se nedan) tyder antingen på svårare 
prov eller på sämre kunskaper, eventuellt på vardera. 
 En annan tydlig skillnad i matematikvalen är den, att provet i lång 
matematik avläggs i större utsträckning av män än av kvinnor (56,4 % ~ 
43,6 %), medan läget för den korta matematiken är det motsatta (38,2 % 
~ 61,8 %). I de svenska skolorna är könsskillnaden ännu större: andelen 
män i lång matematik är 54,8 %, i kort bara 29 %. På hösten utgör inte 
matematiken något stort prov; det totala antalet skribenter rör sig mellan 
sju- och åttatusen, men där är skillnaden i deltagarfrekvens mellan kort och 
lång matematik betydligt större (i förhållandet 6:2), vilket helt enkelt beror 
på att det knappast är möjligt att avlägga alla de erforderliga obligatoriska 
kurserna i lång matematik (10 kurser) på drygt två läsår. En stor del av 
höstens skribenter i matematik är sådana som tar om ett underkänt prov 
eller vill höja ett godkänt prov. 
 Utvecklingstrenden gällande både antalet studerande och antalet 
skribenter i de korta främmande språken är oroväckande, särskilt i 
tyska, där antalet skribenter tidigare (på 1980-och 90-talen) låg på omkring 
10 000 skribenter per år. Våren 2004 hade antalet sjunkit till ca 4 900, 
våren 2005 till 4 700 och våren 2006 till 4 000. Skribentantalet i tyska har 
med andra ord halverats på ett decennium. Antalet skribenter i franska och 
ryska har de senaste åren hållits litet mera konstant (ca 2 300 respektive 400 
skribenter), i dessa språk skedde nedgången redan tidigare. I de svenska 
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skolorna syns samma tendens, men utgångsläget i dem är bättre: våren 
2004 skrevs kort tyska av 500 svenska abiturienter och kort franska av 
271, vilket utgör en fjärdedel respektive en åttondedel av årskullen. 
 Att avlägga prov i andra långa främmande språk än engelska är 
tydligt vanligare i de finska än i de svenska skolorna, också proportionellt 
sett. T.ex. våren 2006 avlade 1 162 skribenter prov i lång tyska i de finska 
gymnasierna mot bara 54 i de svenska, i franska 422 mot 11 och i ryska 
206 mot 0. Detta beror sannolikt på att språkprogrammet i de svenska 
grundskolorna så kraftigt domineras av finska och engelska (ända från 
årskurs 3 och 5) att andra långa språk inte ryms med ens som frivilliga 
(A2-språk), eftersom de skulle tära för mycket på timresursen. Det större 
antalet svenska elever som läst lång tyska, främst i Helsingfors, har inte 
gett stort utfall i studentexamen men andelen skribenter har ökat något. 
Tidigare fanns det nästan inga skribenter i lång tyska och franska i de 
svenska skolorna. Den korta spanskan, som under de senaste åren fått 
ett stort uppsving i de finska gymnasierna med nästan 800 skribenter 
våren 2006, eller fler än i ryska, märks också i de svenska skolorna (37 
skribenter). I italienska är antalet fortfarande litet, både i de svenska 
och i de finska skolorna (12 gentemot 201), d.v.s. under en procent av 
årskullen. 
 Det klassiska latinet, som på 1980- och 90-talen hotade dö ut i Finland, 
har de senaste åren kommit igen med omkring 100 skribenter per år i de 
finska gymnasierna, t.o.m. några i långt latin. De svenska skribenterna har 
tyvärr varit bara åtta på tre år. Orsakerna till detta kan vara brist både på 
lärare och på adekvata läromedel på svenska (se kap. 4.1). I portugisiska, 
som sedan gammalt också ingår i studentprovsrepertoaren, förekommer 
det bara i undantagsfall någon svensk skribent. Andra främmande språk 
ingår inte studentexamen. De gymnasister i Finland som vill ha belägg 
på kunskaper i sådana får därför ty sig till andra examenssystem.
 Modersmålet är ett obligatoriskt ämne i studentexamen och kan 
alltså inte väljas bort men det finns ett par frågeställningar som är värda 
att nämna i detta sammanhang. Möjligheten att avlägga prov i finska eller 
svenska som modersmål i stället för i finska eller svenska som andra inhemskt 
språk, som infördes med tanke på de tvåspråkiga eleverna redan i reformen 
1996, har trots det stora antalet tvåspråkiga gymnasister i de svenska 
gymnasierna utnyttjats i mycket ringa utsträckning, bara av ett tiotal 
elever årligen. En orsak till detta är troligen att den modersmålsinriktade 
lärokursen i finska i de svenska skolorna först nu börjat slå igenom. 
En annan större orsak är säkert att de tvåspråkiga abiturienterna inte 
ser nyttan av ett modersmålsprov också i sitt andra hemspråk; det är 
betydligt lättare att erhålla ett högt vitsord i finska (l eller e) i finska som 
andra inhemskt språk. Den lilla bonus som ett extra vitsord i finska/
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svenska som modersmål kan ge i språkproven i högskolorna motsvarar 
inte den ansträngning detta kräver i studentexamen.
 Möjligheten att ersätta modersmålsprovet i finska respektive 
svenska med det särskilt anpassade provet i finska respektive svenska 
som andraspråk, som också den existerat sedan reformen år 1996, har 
däremot utnyttjats av ett växande antal abiturienter med främmande 
språkbakgrund i de finska gymnasierna. Antalet skribenter i finska 
som andraspråk som alltså inte skall förväxlas med det andra inhemska 
språket – har vuxit från ca 40 skribenter våren 1996 till över 300 de 
senaste åren, och rätt många utnyttjar den möjligheten redan på hösten 
(t.ex. hösten 2005 fanns det 176 skribenter). Antalet skribenter i 
svenska som andraspråk har däremot hela tiden varit obetydligt, högst 
en handfull, ofta bara någon enstaka. Detta beror dels på det ringa 
antalet invandrarelever i de svenska skolorna överhuvudtaget, dels på 
att ifrågavarande invandrarelever vanligen gått så länge i svensk skola, 
att de gott kan avlägga det ordinarie provet i svenska som modersmål. 
Undervisning i svenska som andraspråk förekommer inte heller i de 
svenska gymnasierna i samma utsträckning som i de finska. Möjligheten 
att skriva finska respektive svenska som främmande språk, som fanns 
mellan 1989 och 1995 för utländska vuxenstuderande, föll bort år 
1996.  
 Realprovet har i och med den nya ämnesrealen kommit i en helt 
ny ställning. Hösten 2005, på tröskeln till länge förberedda reformen, 
föredrog en större andel av abiturienterna än vanligt att ’för säkerhets 
skull’ avlägga det gamla allmänna realprovet. Antalet skribenter steg från 
föregående höst i de finska gymnasierna till nästan det dubbla (från ca 
8 000 till över 14 000), i de svenska gymnasierna ännu mera: från ca 400 
till 1 000, i många fall uppenbart på uppmaning av rektorerna och/eller 
lärarna. 
 Inför valet av ämnen våren 2006 oroade sig många ämnes-
företrädare för att vissa realämnen skulle förlora på reformen, d.v.s. 
att abiturienterna skulle prioritera ämnena på ett annat sätt än förr då 
valet måste ske på förhand och inte vid provtillfället. Den statistik över 
ämnesvalen i realprovet som publicerades genast efter nyåret 2006 visade 
att ännu i detta skede höll prioriteringarna från tidigare år överraskande 
bra för båda språkgrupperna. Det innebar att t.ex. psykologi, historia, 
biologi och geografi fortfarande var mest populära, i de finska skolorna 
också fysik. I de svenska skolorna valdes proven i fysik och kemi liksom 
tidigare av relativt få skribenter. 
 Det nya realprovet i hälsokunskap, som genomförs först våren 
2007, har däremot lockat överraskande många skribenter från både finska 
och svenska gymnasier (4 294 och 269), kanske därför att hela lärokursen 
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omfattar bara tre delkurser och därför upplevs som överkomligare att 
läsa in än t.ex. kemi (5 kurser) och fysik (8 kurser). 
 Ännu vet man inte hur uppdelningen av det gamla allmänna 
realprovet i enskilda realämnesprov kommer att fungera. Det finns 
exempel på att abiturienter nu mycket målmedvetet förbereder sig för 
realprovet eller proven – man kan skriva hela sex sådana prov om man 
sprider sin examen – något som vissa universitet, bl.a. Åbo Akademi, 
tydligen haft på känn, eftersom de belönar framgång i realproven i 
utmätningen av inträdespoäng. Det är dock skäl att inte dra alltför långt 
gående slutsatser av ämnesvalen och skribenternas framgång i de nya 
realproven förrän dessa hunnit stadga sig och de första som studerat 
realämnena enligt de nya lärokurserna (och läromedlen) hunnit avlägga 
hela examen, d.v.s. tidigast våren 2008.

7.2   Resultaten våren 2006 med återblickar  
   på utvecklingen och framtidsutsikter

De svenska abiturienternas framgång som helhet  

Den omfattande gymnasieutvärderingen 1994 (Utbildningsstyrelsen) 
visade att de svenska abiturienterna i studentexamen som helhet klarade 
sig bättre än de finska, vilket främst berodde på att de i medeltal fick 
högre vitsord i engelska och i det andra inhemska språket. Däremot 
uppvisade de svenska examinanderna större regionala skillnader i 
dessa ämnen. Också det berodde i hög grad på de stora skillnaderna 
i resultaten i finska, något som senare lett till en uppdelning av ämnet 
i nivåer (se nedan). Också MTV:s omtalade rankinglistor från fyra 
våromgångar 2002–2005 gav ett mycket positivt utslag för de svenska 
gymnasiernas del.
 En liten skugga över de svenska abiturienternas framgång kastades 
i studentexamensnämndens statistiska tioårsrapport 2005, som med 
hjälp av en färgad karta visade att andelen underkända i kategorierna 
1–4 och 10 (d.v.s. de som höjde sina vitsord borträknade) i höstens 
prov blev mycket stor, d.v.s. över 40 %, i landskapet Österbotten, dit 
alla de svenskösterbottniska gymnasierna utom Karleby gymnasium 
hör. Orsaken till detta är svår att genomskåda, men antalet underkända 
på hösten är dock bara en marginell indikator på framgången i 
studentexamen över lag. En stickprovsjämförelse mellan ett dussin 
finska och svenska gymnasier, som gjordes utifrån deras resultat, visade 
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dock att de totala poängtalen i de svenska gymnasierna genomgående var 
högre än i finska gymnasier i en och samma region, vilket bl.a. berodde 
på de svenska abiturienternas benägenhet att räkna in flera ämnen i sin 
examen, d.v.s. att avlägga flera extra prov.

Modersmål och litteratur

Modersmålet kämpar i ljuset av statistiken och olika undersökningar 
av studentexamen med två problem, som är gemensamma för båda 
språkgrupperna: (a) den allmänna nedgången i prestationsnivå jämfört med 
1990-talet och (b) de stora och synbarligen ökande könsskillnaderna.
 Den allmänna nedgång som Pentti Leino i en artikel i Virke 2002 
pekade på, ansågs vara ett faktum, inte bara statistiskt skenbar, på grund 
av att bedömningen i modersmålet är mera absolut och bestående än i 
andra examensämnen. Poängfördelningen i examen har hittills byggt bara 
på en prestation, den bättre av två uppsatser – den ena materialbaserad 
– som från år till år bedömts enligt ungefär samma kriterier av en relativt 
permanent censorskår. Om alltså andelarna högre vitsord sjunker, eller 
om poänggränserna måste justeras neråt i den slutliga vitsordssättningen 
(på skalan l – i) för att andelarna inte skall sjunka, är det sannolikt att 
prestationsnivån verkligen har sjunkit. Detta var just vad som hade hänt, 
åtminstone i de finska gymnasierna.
 Leino förklarade nedgången i prestationer med att en del av 
abiturienterna efter läroplansreformen år 1994 och den nya tim-
fördelningen 1993, läste färre obligatoriska kurser i modersmål och 
litteratur än tidigare. En betydande del av abiturienterna valde att inte 
studera de fördjupade kurserna och uppnådde därför inte samma 
mognadsnivå som tidigare, d.v.s. efter 1985 då alla måste studera minst 
åtta kurser i modersmålet. En motsvarande indelning i färre obligatoriska 
och fler fördjupade kurser skedde de facto 1993 i alla ämnen. Också 
fastän många kan ha låtit bli att välja fördjupade kurser i modersmålet 
t.o.m. i större utsträckning än i andra ämnen, finns det andra tänkbara 
förklaringar till nedgången. En sådan kan vara en högre kravnivå i och 
med det nya materialbaserade provet. Detta är dock svårt att bevisa utan 
något slags experiment, t.ex. ett sådant där några censorer nu skulle få 
bedöma ett antal provprestationer från olika tidigare år utan att veta från 
vilka år prestationerna härstammar. 
 En allvarligare orsak kan vara den som Pentti Leino i andra 
sammanhang framhållit, nämligen en ökande vårdslöshet i språkbruket 
hos många skribenter, vilket också de svenska modersmålscensorerna 
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och censorerna i främmande språk klagat över. I verkligheten är 
givetvis modersmålsuppsatserna, liksom prestationerna i andra 
ämnen, av mycket varierande kvalitet. För att få ett fastare grepp 
om den indikerade nedgången, borde man därför kunna precisera 
nedgången också i kvalitativa termer, med hänsyn till de fastslagna 
bedömningskriterierna.
 Den slutliga vitsordsfördelningen i modersmålet för vardera 
språkgruppen brukar vara ganska likartad, men undantag av några 
smärre skillnader. I de fastställda poänggränserna vårarna 2001–
2005 finns det en sådan skillnad att vitsordsgränsen, d.v.s. det lägsta 
poängtalet för de lägsta vitsorden (B, A och I), är 3–5 poäng lägre 
för de svenska gymnasierna. Om bedömningskriterierna är desamma 
(vilket de är) och censorerna i genomsnitt lika stränga, innebär det 
att de svenska skribenterna är något sämre i den lägre ändan. (Om 
vitsordsgränserna vore desamma för båda språkgrupperna skulle 
andelen lägre svenska vitsord öka.) Censorerna i modersmålet brukar 
här skylla på interferensen från finskan hos svagare skribenter, som med 
hänsyn till könsskillnaderna som diskuterats ovan möjligen förekommer 
särskilt hos pojkar. Här kan det ändå vara skäl att komma ihåg att den 
svenska censorskåren är så liten att det genom samläsning varit möjligt 
att bibehålla den ursprungliga poänggränsen för underkända, medan 
gränsen på finskt håll fått höjas. I den övre ändan av skalan syns inga 
sådana skillnader mellan språkgrupperna. 
 I vitsordsandelarna på vårarna kan man inte se några andra 
påfallande skillnader mellan språkgrupperna än en något större varians 
mellan åren hos den svenska populationen och en tydligare nedgång just 
för lubentervitsordet. Orsaken kan vara densamma som beträffande 
vitsordsgränserna, men den något ökande andelen svaga vitsord gör att 
tendensen är viktig att följa. 
 Mellan vår- och höstomgångarna finns det i modersmålet 
– liksom i andra ämnen – en stor skillnad i fördelningen, så att de 
lägre vitsorden (c–i) då upptar ca två tredjedelar av populationen, de 
högre under en tredjedel. På vårarna upptar de högre vitsorden (l, 
e och m) ca 40 % av populationen för både språkgrupperna. Detta 
har vid bedömningsmötena förklarats så att proportionellt betydligt 
fler omtagare, vuxna och yrkesstuderande skriver modersmålsprovet 
på hösten. De är i genomsnitt svagare skribenter än de ordinarie 
förstagångsskribenterna som fått mera undervisning. Höstens skribenter 
utgör dock i modersmålet en så pass mycket mindre kategori än vårens 
skribenter – t.ex. hösten 2005 var de svenska bara 439 (under ¼ av 
årskullen) mot över 2 000 skribenter våren 2000 – att deras resultat är 
svårare att ty sig till vid en trendanalys.          
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 De påfallande skillnaderna mellan flickor och pojkar, 
som kommit fram också i Utbildningsstyrelsens utvärderingar av 
inlärningsresultaten på lägre nivåer, är modersmålets andra gemensamma 
problem för språkgrupperna. I den nämnda rapporten ingår för våren 
2004 följande vitsordsfördelningstabell för modersmålet:

 I tabellen ser man tydligt hur de kvinnliga skribenterna står för de 
högre vitsorden, så pass markant att 49,4 % av de kvinnliga skribenterna 
har erhållit de tre högsta vitsorden (l, e och m) men av de manliga bara 
29,1 %, alltså 20 procentenheter mindre. Också andelen underkända  
är något högre bland männen. De svenska männens fördelning är en  
aning bättre än de finska männens, vilket syns tydligast i de finska  
männens approbaturandel av den finska fördelningen. Den var hela  
13,7 %, de svenska männens bara 8,7 %. Det var förmodligen 
den ”puckeln”, som fick Pentti Leino att i ett föredrag i plenum i 
Studentexamensnämnden våren 2006 försöka analysera könsskillnaderna 
närmare, på rubriknivå, för de finska skribenternas del.    
 Om man går ner på skolnivå är könsskillnaderna inte längre lika 
tydliga eller åtminstone inte lika genomgående. I mitt material från våren 
2006 ser man hur pojkarna tydligt klarat sig sämre i flera gymnasier. 
Skillnaden i vitsordspoäng varierar i medeltal mellan 0,3 till över 1 till 
flickornas fördel, men det finns också flera skolor där pojkarna fått 
betydligt högre poäng i genomsnitt än flickorna. 
 Bland de skolor där pojkarna var bättre fanns det både stora och 
små gymnasier, både sådana där intagningen av pojkar år hösten 2003 
varit stor och sådana där pojkarna i årskullen var liten. Någon tydlig 
förklaring till könsskillnaderna i provresultaten är det alltså svårt att 
upptäcka i elevpopulationens sammansättning. Man måste troligen göra 
en mer djupgående sociologisk och pedagogisk analys, t.ex. undersöka 
undervisningsmetoderna eller gå till uppgifternas och bedömningens 
art, för att finna förklaringar. Sådana djupdykningar faller utanför 
ramen för denna utredning, som huvudsakligen är avsedd att peka på 
problemen.

Tabell 1. Vitsordsandelar i modersmålet (svenska) våren 2004 för män och kvinnor
L E M C B A I

Antal 97 270 527 710 407 135 41
% 4,4 12,3 24,1 32,5 18,6 6,2 1,9
Män % 3,1 7,9 18,1 34,3 24,8 8,7 3,2
Kvinnor % 5,4 15,6 28,4 31,2 14,2 4,3 0,9
Källa: Studentexamensnämnden
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Det andra inhemska språket
 
   Finskan i svenska skolor

Finskans problem såväl i undervisningen på olika nivåer som i 
provkonstruktionen och bedömningen i studentexamen är de 
studerandes mycket varierande språkfärdighet, som till största delen 
beror på den varierande individuella och regionala tvåspråkighets-
graden, d.v.s. på ungdomarnas olika praktiska kunskaper i finska. I 
undervisningen har skillnaderna börjat iakttas allt mera, främst genom 
införandet av den modersmålsinriktade kursen i finska, som numera 
är en självständig lärokurs även i gymnasiet. På grund av att det inte 
gått att få in ett särskilt prov för den lärokursen i studentexamen och  
som en följd av det fria nivåvalet, såväl inom A- nivån som mellan A- 
och B-nivå, blir skillnaderna i prestationer i slutprovet allt tydligare. 
 Det fria nivåvalet har sedan 1996 för finskans del utfallit 
så att en allt större andel av eleverna i de svenskösterbottniska 
landsbygdsgymnasierna har börjat avlägga studentexamensprovet 
på B-nivå, medan de mera tvåspråkiga eleverna i södra Finland 
fortfarande mestadels avlägger provet på A-nivå. Dessa tvåspråkiga 
skribenters  provresultat är utmärkta och de enspråkigt svenska som 
avlägger provet på A- nivån har svårt att tävla med dem om de högre 
vitsorden, fastän andelarna höga vitsord, särskilt m och l, i finska med 
hänvisningen till tvåspråkigheten tillåts vara högre än i andra språk.  
Tabellen visar fördelningen av vitsordsandelarna i finska våren 2005 
(A-nivå 1 182, B-nivå 348 skribenter). 

 Fördelningarna för A- och B-nivå har med smärre fluktuationer 
varit ganska likadana de fem senaste åren. Också skillnaderna mellan 
nivåerna är betydligt större än i svenska i finska skolor, där sådana 
också förekommer. Som av tabellen synes erhåller majoriteten 

Tabell 2  Vitsordsandelarna på A- och B-nivå i finska våren 2005
L E M C A B I

A−nivå 5,65 29,57 25,42 18,97 10,59 7,95 1,85
B−nivå 0,58 4,68 10,24 29,24 29,84 20,18 5,26
Källa: Studentexamensnämnden
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av A-skribenterna de fyra högre vitsorden, medan flertalet (över 70 
%) i B-finska inte kommer högre än till det mittersta. Utritade som 
frekvenskurvor skulle populationerna i viss mån komplettera varandra, 
dvs. sammanslagna ge en lite mera balanserad men fortfarande lutande 
fördelning (p.g.a. A-skribenternas större antal).
 Jämförelsen mellan vitsordsfördelningarna i A- och B-finska 
är relevant därför att B-skribenterna med undantag för en handfull 
ålänningar har studerat finska enligt A-lärokurs. Ändå föredrar 
en fjärdedel av dem att avlägga provet på den lägre nivån. Skulle då 
skillnaderna mellan nivåerna kunna bero på att B-provet är för svårt eller 
på att B-skribenterna bedöms för strängt? En nyss utförd undersökning i 
studentexamen, en så kallad validering mot den alleuropeiska nivåskalan 
visar att så inte är fallet, utan att skribenterna i proven på B-nivå faktiskt 
är så svaga som resultaten utvisar. I finska korrelerar skillnaden, när man 
går ner på regional nivå och skolnivå, väl med orternas och de enskilda 
elevernas tvåspråkighetsgrad. 
 För att konkretisera och förtydliga detta allmänt kända förhållande 
granskades statistiken i studentexamensnämndens efterundersökningar 
för tre på varandra följande omgångar, under vilka alltså en hel årskull – 
här de som påbörjade gymnasiestudierna år 2002 – normalt avlägger sin 
examen: hösten 2004, våren 2005 och hösten 2006. Hösten 2004 kom 
154 av de 176 skribenterna i B-finska från de österbottniska gymnasierna, 
huvudsakligen från landsbygden, medan över hälften av A-skribenterna 
(611/1 108) var från Nyland och nästan 90 % från städer eller tätorter. 
Tyngdpunkten i vitsordsfördelningen (53 individer) för B-finskan låg på 
lubenter.  På A-nivå låg den på magna cum laude, dvs. två vitsord högre 
än på B- nivå, detta trots att provet på B-nivå var lättare och skribenterna 
hade studerat enligt samma lärokurs, d.v.s. A-kursen!
 Våren 2005 var det totala antalet examinander på B-nivå över 
300, men av dem var nästan en tredjedel sådana som ville höja höstens 
(godkända) resultat och ca 8 % (24) som måste ta om underkänt prov. 
Bara 177, d.v.s. lika många som på hösten, deltog som nya skribenter, 
alltså i första omgången. Av förstagångsskribenterna var liksom på 
hösten ca 80 % (140/177) österbottningar, av höjarna proportionellt 
ännu fler: 91 av 99, d.v.s. över 90 %. Höjningen gav faktiskt en viss 
effekt; huvudvitsordet (typvärdet) för höjarna steg till C, medan det för 
samtliga skribenter stannade mellan B och C. De som skriver B-finska 
når alltså i medeltal i första omgången upp bara till vitsordet lubenter, 
men ungefär hälften av dem lyckas höja sitt resultat i andra försöket 
grovt taget ungefär ett vitsord. 
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 Korrelationen med tvåspråkighetsgraden syns ännu bättre om vi 
går ner på regional nivå. Följande tabell baserar sig på handplockade 
resultatuppgifter i vårens prov 2006:

 Vid en bedömning av examensframgången måste nivåvalet 
och vitsordsmedeltalen sammanvägas. I detta fall är det lätt. Antalet 
B-skribenter är i södra Finland som synes marginellt (högst 10 per 
region), i Österbotten är det snart nog lika stort som i A-finska, i vissa 
gymnasier till och med större (2/3). Resultaten i A-finska faller i samma 
takt som regionernas och eleverna tvåspråkighetsgrad minskar.  Det 
handlar alltså om en skillnad på tre hela studentexamensvitsord i 
medeltal (e–b), vilket är mycket: i råpoäng innebär det utifrån medianen 
i poängklasserna en differens på inemot 100 råpoäng (ca 260–160), 
eller 30 á 40 poäng per delprov. Därtill kommer skillnaderna i A- och 
B-provens svårighetsgrad, som enligt en provanalys på den europeiska 
nivåskalan av vårens prov 2005 skulle kunna ligga på B2 med en dragning 
mot B1 (självständig språkfärdighet) eller ungefär på den uppställda 
målnivån i läroplanen, för B-provet bara på A2 (grundläggande 
språkfärdighet stadd i utveckling) med en dragning mot B1 (fungerande 
grundläggande språkfärdighet), vilket faktiskt är ett steg högre än den 
uppställda målnivån i läroplanen för B-finskan (B1.1–B1.2). (Observera 
att bokstavshierarkin på den europeiska språkskalan är rakt motsatt den 
i studentexamen). 
 I relation till den europeiska språkskalan och läroplanen över-
skrider med andra ord många A-skribenter i finska de uppställda målen, 
oftast troligen i kraft av sin infödda språkfärdighet, medan största delen 

Tabell 3 Antal skribenter per region och deras vitsordspoäng i medeltal  
våren 2006 i finska 

A-finska B-finska
Språköarna 125 6,0 (E) −
Helsingfors 293 5,4 (M½) 4 4 (C)
Mellannyland 239 5,3 (M+) 1
Östra Nyland 96 4,9 (M) 10 4,9 (M)
Västra Nyland 124 4,6 (C½) 9 2,7 (B−)
Åboland 147 4,5 (C½) 8 4,0 (C)
No sv. Ö-botten (Vörå-Karleby) 197 4,3 (C+) 113 3,3 (B+)
Sö sv. Ö-botten (K:stad-K:holm 133 3,1 (B) 133 2,8 (B−)
Källa: Studentexamensnämnden
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av B-skribenterna inte når målen, även om man väger in den något för 
höga kravnivån i provet på B-nivå. Ett åtgärdsförslag på basis av analysen 
kunde alltså vara att kravnivån i provet i B-finska kunde sänkas en aning; 
den har hittills hållits något över läroplansnivån med motiveringen att 
skribenterna – med undantag för en handfull ålänningar – de facto 
studerat enligt A-lärokurs. Viktigare vore  dock självfallet att förbättra 
B-skribenternas prestationsnivå, vilket Utbildningsstyrelsens  projekt 
FINNRUM syftar till. Resultat av detta projekt har redan märkts i 
försöksskolorna i de två senaste provomgångarna.

 
 
   Svenskan i finska skolor

Hur har då resultaten utvecklats i proven i svenska i studentexamen i de 
finska skolorna? – I svenska skriver årligen den stora majoriteten, för 
närvarande ca 20 000 abiturienter, sedan gammalt provet på B-nivå, bara 
1/10 eller omkring 2000 abiturienter skriver provet på A-nivå. Orsaken 
till detta är helt enkelt den att engelska eller något annat främmande språk 
som regel (för över 90 % av eleverna) i de finska skolorna studeras som 
A-språk, medan svenskan studeras som B-språk. Man kunde eventuellt 
vänta sig att bortvalsmöjligheten (se kap. 7.1)  inverkar gynnsamt på 
provresultaten, om de mest omotiverade faller  bort. – Så har emellertid 
inte skett. Tabellen nedan, som anger poänggränserna för vitsorden i A-
svenska vårarna 2001–2006 under fem års tid,  visar att gränserna sjunkit  
med 20–40 poäng eller en hel normal vitsordsbredd. I  B-svenska har 
gränserna sänkts särskilt för vitsordet a (det lägsta godkända vitsordet) 
och för kompensationsvitsordet i +, vilket är kritiskt om provet hör till 
skribentens obligatoriska del och inte kan makuleras.
 

Tabell 4 Poänggränserna i A-svenska vårarna 2002–2006
L E M C B A I+

v. 2002 282 263 243 223 191 134 121
v. 2003 276 254 232 211 182 131 124
v. 2004 274 248 223 202 169 120 109
v. 2005 275 249 225 200 162 120 103
v. 2006 265 240 215 186 154 112
Källa: Studentexamensnämnden
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 Varför har gränserna sjunkit särskilt i A-svenska, men inte t.ex. i A-
engelska eller tyska? – När poänggränserna i ett så stort prov som svenska 
sjunker finns det två möjliga förklaringar. Med stora populationer kan 
det inte vara fråga om tillfälliga förändringar, utan antingen har proven 
blivit gradvis svårare eller så har kunskapsnivån faktiskt sjunkit. Proven 
i A-svenska är ingalunda lätta, men att de årligen skulle ha blivit svårare 
under denna tid är osannolikt. Den nämnda valideringen mot nivåskalan 
visade att proven i B-svenska nu ligger på den nivå som de nya läroplanerna 
föreskriver men proven på A-nivå har inte undersökts i detta hänseende.
 Proven i svenska kan visserligen tänkas ha blivit en aning svårare 
därför att det under de senaste åren, särskilt i svenska, har förekommit 
vissa nya provtyper, såsom sammandrag eller några meningar att översätta. 
Liknande nya provtyper har emellertid införts även i andra språk utan 
att poänggränserna där har sjunkit på motsvarande sätt. Tvärtom har 
poänggränserna stigit i lång engelska och särskilt i lång tyska. Därför är 
den sannolika förklaringen till de lägre poänggränserna i svenska alltså 
att kunskapsnivån faktiskt har sjunkit. Förklaringen kan delvis vara lika 
enkel som den som Pentti Leino antog i modersmålet, nämligen att (även) 
skribenterna i A-svenska numera har färre fördjupade kurser bakom sig när 
de går upp i examen. 
 Diskussionen kring större valfrihet, som innebär både möjlighet att 
helt välja bort ett prov och möjlighet att avlägga ett prov som extra prov i 
stället för som obligatoriskt ämne, tog fart precis år 2002, när man började 
bereda den förordningsändring som möjliggjorde denna valfrihet. Detta 
har uppenbarligen inverkat på de finska gymnasieelevernas beteende så  
att många börjat anstränga sig mindre och/eller välja färre fördjupade 
kurser. Skribenternas kursval  går att reda ut via statistikcentralens uppgifter 
om kurs- och ämnesvalen i gymnasiet, men visavi motivationen kan man 
bara ty sig till lärarnas vittnesbörd. Om resonemanget är riktigt betyder det 
att talet om att valfriheten skulle förbättra studiemotivationen antingen är 
oriktigt eller en chimär.  

 
 
   Främmande språk

Det är allmänt känt och naturligt att de svenska abiturienterna klarar 
provet i A-engelska bättre än de finska. Men hur mycket bättre? – För 
det första avlägger fyra femtedelar av den svenska årskullen i gymnasiet 
provet i engelska redan på hösten, d.v.s. redan innan de studerat de 
fördjupade kurserna, medan bara hälften av den finska årskullen avlägger 
engelskan på hösten. Detta alltså trots att provet i A-engelska, särskilt 
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hör- och textförståelsedelarna kan vara relativt krävande; de skall enligt 
de nya läroplansgrunderna ligga ett steg högre än i andra språk på den 
alleuropeiska nivåskalan.  
 Hösten 2005 erhöll över 60 % av de svenska skribenterna de tre 
högsta vitsorden (m – l), medan motsvarande  andel bland de finskspråkiga 
skribenterna var bara drygt 40 %. Skillnaden uppstår på hösten främst i 
vitsordskategorierna c–e. På våren 2005 var skillnaden ännu större: nästan 
70 % av de svenskspråkiga fick de tre högsta vitsorden mot bara 40 % av 
de finskspråkiga, och den svenska andelen laudaturer var då dubbelt högre 
(ca 9 % mot 4,5 %). 
 Skillnaderna mellan de svenska och finska skribenterna uppstår 
jämt i de olika provdelarna i förhållande till delarnas maximipoängantal; 
man kan alltså inte påvisa att de svenskspråkiga skulle vara bättre t.ex. i 
hörförståelse eller uppsatsskrivning. Totalt blev skillnaden i råpoäng våren 
2005 i medeltal nästan 30 poäng, vilket motsvarar ungefär ett helt vitsord på 
den slutliga bokstavsskalan. Denna skillnad i prestationer mellan de svenska 
och finska eleverna uppstår redan i grundskolan, trots att de svenska där 
oftast haft någon veckotimme mindre än de finska (engelskan börjar ju i de 
flesta svenska grundskolorna först i åk 5, i de finska vanligen i åk 3). I den 
riksomfattande utvärderingen i engelska i årskurs 9 våren 2001 var andelen 
rätt lösta uppgifter för det svenskspråkiga samplet över 10 %  högre än för 
det finska. 
 Man kan alltså säga att det främst är tack vare att språkstudierna 
är lättare för de svenska eleverna i början, som dessa når en bättre 
prestationsnivå i engelska och också förmår hålla den nivån skoltiden ut. 
När språket blir mer krävande i gymnasiet ökar inte skillnaderna längre på 
samma sätt.
 En intressant fråga med tanke på uppläggningen av språkprogrammet 
är, huruvida det faktum att de svenska eleverna börjat sina språkstudier 
med finska, som för majoriteten fortfarande kräver betydligt mera 
ansträngning än engelskan, bidrar till de bättre studieresultaten i engelskan. 
Mellan de främmande språken har en sådan transfereffekt kunnat iakttas 
även bland finskspråkiga elever: de som börjat med ett annat långt språk 
än engelska, t.ex. tyska eller franska, når lätt lika goda eller bättre resultat 
i engelska än de som studerat detta språk redan från åk 3 i grundskolan. 
Transfereffekten kan emellertid vara skenbar; det är sannolikt att de som 
valt ett annat språk än engelska redan i åk 3 är mera språkintresserade och 
-begåvade. Dessutom är majoriteten finlandssvenska elever tvåspråkiga i 
någon bemärkelse, vilket ger dem en god grund för vidare språkstudier. 
För engelskans del tillkommer också effekten av språkets popularitet och 
allmänna förekomst i samhället, i medie- och datorvärlden. 
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 Även i proven i kort tyska och franska ser man hur språksläktskapen, 
tvåspråkigheten och uppläggningen av språkprogrammet gynnar de svenska 
abiturienterna. Proportionellt sett skriver dubbelt flera svenskspråkiga kort 
tyska: på hösten över 7 % och på våren hela 22 % av årskullen mot bara drygt 
3,5 respektive drygt 11 % av de finskspråkiga. I kort franska är skillnaden 
inte lika stor: drygt 12 % svenska mot 6,9 % finska avlägger det provet. De 
svenskspråkiga eleverna har åtminstone hittills både i den grundläggande 
utbildningen och i gymnasiet i större utsträckning också studerat tyska och/
eller franska som tillvalsämnen. I de övriga främmande språken (spanska, 
ryska, italienska och latin) är andelen finska skribenter däremot större, 
men antalet är litet i jämförelse med tyskan och franskan: våren 2006 skrev 
sammanlagt 698 abiturienter kort spanska, 430 kort ryska, 213 kort italienska, 
97 kort latin och 21 portugisiska. Av dem var antalet svenskspråkiga i samma 
fallande ordning 37, 8, 0 och 1. Av de nio som skrev det svårare provet i latin 
var våren 2006 dock faktiskt tre svenskspråkiga. Ingen svenskspråkig skrev 
den gången lång ryska eller lång spanska.        
 Här granskas resultaten i de korta främmande språken bara från 
provomgångarna våren 2005 och hösten 2005, vilka kompletterar varandra. 
Skillnaderna mellan de finska och svenska abiturienternas framgång syns 
bäst av vitsordsfördelningarna för dem:
 Som synes är skillnaderna till de svenska studenternas fördel ännu 
större på hösten än på våren, detta trots att andelen svenska skribenter av 
hela årskullen i proportion är större och trots att de enligt kursstatistiken från 
samma omgångar särskilt på hösten går upp i provet med något färre avlagda 
kurser i bagaget, mestadels bara 5 kurser på hösten och 7 på våren mot 
finnarnas 6 respektive 8. Förenklat sagt når alltså de svenska abiturienterna 
i tyska liksom i engelska i genomsnitt bättre resultat än de finska trots att 
de studerat färre timmar totalt sett. Detta är helt naturligt med tanke på 
språksläktskapen, som ju för ordförrådets del är ännu större visavi tyskan än 

Tabell 5 Vitsordsfördelningarna för de finska och svenska skribenterna i kort 
tyska hösten 2004 och våren 2995.               
Hösten 2004 antal I A B C M E L
finska skrib. 1244 4,58 8,97 16,88 22,67 24,34 18,17 4,50
svenska skrib. 182 0,00 3,68 10,82 17,53 26,80 27,32 13,52
Våren 2005
finska skrib. 4152 2,60 8,91 15,51 22,25 25,82 19,97 4,94
svenska skrib. 477 0,84 3,14 10,06 16,56 29,35 32,70 7,34
Källa: Studentexamensnämnden
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engelskan.  Skillnaderna i franska är däremot inte lika stora om man jämför 
de båda språkgruppernas provresultat. 

 I franska var  de finska skribenterna på våren 2005 t.o.m. ett strå 
vassare än de svenska, vilket kan bero på att en mycket större andel av 
de goda svenska skribenterna hade skrivit franskan redan på hösten. En 
bidragande orsak kan även vara att  finska abiturienter från ett par elitskolor 
(franska skolan och SYK) som inte har några svenska  motsvarigheter 
deltar i det korta provet i franska. Liksom i tyskan hade de flesta svenska 
skribenterna på hösten, men inte på våren, avlagt ett något lägre antal 
kurser, 5–6 mot 6–7. 
 Skillnaderna mellan landsändorna i de korta språken kan för de 
svenska skribenterna del studeras på så sätt att resultaten från landskapet 
Österbotten (som ju är nästan helt svenskt) ställs emot alla övriga 
svenskspråkiga skribenters provresultat. En sådan jämförelse i tyska för 
våren 2005 visar att ett mindre antal av de svenska skribenterna, 182 mot 
295, kom från Österbotten och att dessa presterade något bättre än de 
övriga: poängmedeltalet blev 5,15 mot 4,97 för alla. Skillnaden kan bero 
på att studier i tyska som B2-språk (med början från åk 8 i grundskolan) 
är vanligare i svenska Österbotten än i Nyland, där franskan i stället väljs 
mera redan i grundskolan. Österbottningarnas medeltal i kort franska våren 
2005 blev följdriktigt lägre än de övrigas: 3,95 poäng mot 4,29. Mera än så, 
ca tre tiondels poäng eller ett tiotal fler magna- och eximiavitsord, betyder 
den tidigare starten i korta främmande språk tydligen inte. En konklusion 
av detta är att det inte är för sent att påbörja studier i ett främmande språk 
först i gymnasiet, bara studierna bedrivs effektivt och seriöst. Det är dock 
att minnas att bara en del av dem som studerat ifrågavarande språk skriver 
motsvarande språkprov i studentexamen, och de som gör det är vanligen 
de bästa och mest intresserade.   

 

Tabell 6 Vitsordsfördelningarna i kort franska hösten 2004 och våren 2005
Hösten 2004 antal I A B C M E L
finska skrib. 341 6,74 16,13 15,25 20,53 21,12 14,32 6,13
svenska skrib. 82 1,22 10,98 10,98 23,17 31,71 24,39 4,60
Våren 2005
finska skrib. 2096 4,06 12,60 13,69 20,80 25,19 18,23 5,49
svenska skrib. 215 1,40 12,56 17,21 18,60 28,14 15,88 4,29
Källa: Studentexamensnämnden
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   Matematik

Till åtskillnad från språken och realprovet (-proven) skiljs inte de 
finska och svenska studerande åt i studentexamensnämndens egna 
efterundersökningar i matematik. För att få ett grepp om hur det går 
för de svenska studerande i jämförelse med de finska, måste vi därför ty 
oss till en manuell undersökning av resultaten våren 2006.   
 Ovan, i anslutning till provvalen, konstaterades att nästan hälften 
av eleverna i de svenska gymnasierna börjar studera lång matematik, 
men att bara ca 1/3 avlägger det mera krävande provet i studentexamen. 
Ser man på matematiken som helhet, dvs. sammanslår lång och kort 
matematik blir situationen ljusare. Ett prov i matematik, antingen 
lång eller kort, som obligatoriskt eller extra ämne, avläggs av över  
1 500 skribenter per år, vilket i proportion inte är mindre än de finska 
skribenterna. 
 Av dem som blev studenter från ett svenskt gymnasium våren 
2006 avlades provet i lång matematik av 626 och provet i kort matematik 
av 892 abiturienter, eller sammanlagt av 1 518 abiturienter. Det blir 
ungefär lika många som dem som avlade ett realprov, antingen det gamla 
realprovet hösten 2005 eller ett eller flera realämnesprov våren 2006. 
Det sammanlagda antalet avlagda realprov på svenska uppgick nämligen 
till ca 2 300 (2 357 anmälda). Om man utgår från att ungefär hälften 
avlade mer än ett realprov, kommer man ner till ett antal på ungefär 
1580 individer som avlade realprov. Detta innebär att matematiken och 
realprovet efter införandet av ämnesrealen står i balans mellan varandra. 
Föregående år avlades matematiken av ca 1 600 svenska abiturienter, 
realen av ca 2 000 svenska abiturienter. Antalet enskilda realprov har 
liksom i de finska gymnasierna ökat och kommer sannolikt att öka 
ytterligare då det allmänna realprovet inte längre finns med i bilden.    
 De svenska studenterna fick ungefär 3,6 röstetal i medeltal i lång 
matematik, d.v.s. mellan B och C, i kort matematik något mera: 3,7. För 
hela landet låg medeltalet litet över C, för kort matematik litet under 
C. De svenska studenterna skulle alltså ha klarat sig litet sämre, särskilt 
i lång matematik, vilket censorerna har uppgett sig märka även under 
tidigare år. I vilken utsträckning detta gäller överlag eller i vissa enskilda 
uppgifter kan man få reda på enbart genom en manuell uppgiftsanalys.  
 Liksom i andra prov är variationen i resultaten i matematik 
ganska stor mellan olika gymnasier, från 5,1 till 2,5 i lång matematik 
och från 5,4 till 2,7 i kort matematik. Helsingforsgymnasierna har ryktet 
om sig att ha goda prestationer i matematik. Så är också fallet om man 
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ser enbart till röstetal i medeltal – det ligger på 4,4 i lång matematik 
och 4,2 i kort matematik. Om man också ställer röstetalet i relation till 
antalet skribenter ligger gymnasierna i norra svenska Österbotten (från 
Nykarleby till Karleby) bra till med över 4 i röstetal och 81 % som avlagt 
matematikprov. Andelen matematikskribenter i Helsingfors var bara  
71 %. Sämst på svenskt håll var resultaten i matematik sammantaget 
våren 2006 i Västra Nyland och på språköarna.          

 
 
   Resultaten i realprovet/-proven

I språkämnena presterar alltså de svenska abiturienterna bättre resultat 
än de finska, särskilt i det andra inhemska språket, i engelska och i 
tyska, trots att de i de främmande språken vid skrivningstillfället ofta 
har kortare skolstudier (färre antal kurser) bakom sig. Provet i lång 
matematik avläggs av en mindre andel svenska abiturienter, men de som 
utför det når i stort sett  samma vitsordsnivå som de finska. I realprovet, 
numera realproven, verkar situationen ur svensk synvinkel däremot 
dystrare. I det gamla allmänna realprovet, som av majoriteten (3/4) 
avlades som obligatoriskt prov, får man redan av vitsordsfördelningen 
2005 en preliminär bild av situationen:

Räknar man i tabellen för våren 2005 ihop de lägre (i–b) respektive 
de högre (m–l) vitsordsandelarna, ser man att en tydligt mindre andel  
(37 %) av de svenska skribenterna än de finska (44 %) når högre 
vitsord än c och att en större andel får lägre (41 % mot 34 %). Särskilt 
lägger man märke till den större andelen (3 %) finska eximiavitsord 
och den mindre andelen approbaturer. Den finska fördelningen lutar 
med andra ord uppåt, den svenska i motsvarande mån nedåt. I antal 
innebär det för våren 2005 att 695 av 1 677 svenska skribenter skrev 
under c och ett sextiotal färre (630) över c, medan motsvarande tal för 
de finska var 9 021 och 11 922, d.v.s. förhållandet bättre: sämre blev för 
de svenska 6:7, för de finska det fördelaktigare 12:9. 

Tabell 7 Vitsordfördelningen i realprovet våren 2005
I A B C M E L

Finska skrib. 26 708 3,59 14,38 15,81 21,59 18,94 19,52 6,18
Svenska skrib. 1 677 6,26 17,53 17,65 20,99 16,94 16,34 4,29
Källa: Studenexamensnämnden
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 Om man vill analysera utvecklingen närmare för några år i följd 
så att också den första uppspjälkta realprovsomgången våren 2006 
kommer med, är det lättare att utgå från vitsordsmedeltalen. I tabellen 
nedan är differenserna mellan de svenska och finska skribenternas medeltal 
av vitsordspoängen i de olika ämnesgrupperna (2006 realämnesproven) 
uttryckt i hundradelspoäng på skalan 0–7. (Vitsordet i ger 0 poäng, 
vitsordet a 2 poäng, och därifrån stiger poängen gradvis till 7 poäng för 
laudatur.)  T.ex. differensen – 0,47 i evangelisk-luthersk religionskunskap 
våren 2005 betyder nästan ett halvt vitsords skillnad i medeltal i detta 
prov till de svenskspråkigas nackdel. De uppnådda vitsordspoängen 
är viktiga för studenterna, emedan det är de poängen som räknas vid 
inträdesproven till högskolorna, ibland t.o.m. dubblerade, och de är 
också rättvisare än de så kallade råpoängen i proven (se nedan, tabell 
10–11), vilka inte är direkt jämförbara realproven sinsemellan eller med 
andra provomgångar. Till höger i tabellen anges antalet skribenter våren 
2006, som är riktgivande för proportionerna mellan realämnena, vilka 
förblivit ganska lika genom åren.

Av tabellen ser vi att de svenska abiturienterna nu flera år i följd klarat 
sig sämre i realprovet/-proven, med undantag för i historia där resultaten 

Tabell 8 Vitsordsdifferenserna mellan språkgrupperna i realproven  
våren 2003–2006. (Till höger antalet och andelen skribenter våren 2006)           

Allmänt realprov Realämnesprov
Provomgång v. 2003 v. 2004 v. 2005 v. 2006 Antal skribenter 

(sv/fi)  Andel sv
Religion − 0,35 − 0,22 −0,47 −0,40 180/3086 5,5 %
Livsåskådn. −0,35 −0,41 −0,79 −0,21 13/172 7,4%
Filosofi −0,30 −0,27 −0,55 −0,45 43/730 15,7 %
Psykologi −0,67 −0,64 −0,55 −0,77 271/730 5,1 %
Historia +0,05 +0,06 −0,06 −0,13 250/4840 5,1 %
Samhällslära1) − − − −0,42 190/2712 6,5 %
Fysik −0,39 −0,38 −0,21 −0,15 144/3404 4,0 %
Kemi −0,51 −0,56 −0,32 −0,58 144/3338 4,1 %
Biologi −0,11 −0,08 −0,06 +0,05 267/3542 7,0 %
Geografi −0,18 −0,16 −0,32 −0,24 286/4307 6,2 %
1) Särskilda provfrågor i samhällslära gavs första gången våren 2006
Källa: Studentexamensnämnden
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(ännu) vårarna 2003 och 2004 var litet bättre och i biologi våren 2006.  
Mest bekymmersam är situationen i psykologi, där skillnaden i det första 
realämnesprovet senaste vår (2006) steg till – 0,77, samt i kemi där skillnaden 
också flera år legat över ett halvt vitsord. Även i religion, filosofi och det 
nya (utbrutna) ämnet samhällslära är skillnaderna ganska stora: över – 0,40 
vitsordspoäng.  
 Vad innebär detta för enskilda individer på en vitsordsfördelning, dvs. 
i form av andel och antal skribenter för varje enskilt vitsord, såsom för hela 
realprovet våren 2005 ovan? – Vi tar som exempel läroämnet psykologi våren 
2006. Det handlar alltså om vitsordsandelar uttryckta i procentenheter av 
antalet skribenter i ämnet, separat uträknade för vardera språkgruppen:
 

 I jämförelse med hela realprovet våren 2005 (tabell 7 ovan) är 
andelarna låga vitsord för de svenska skribenterna i psykologi våren 2006 
mycket större, och andelen höga vitsord i omvänd utsträckning mycket 
mindre. Skillnaderna i andelar höga vitsord verkar rent av katastrofalt stora. 
Adderar man vitsordsandelarna från b till i blir skillnaden 52,4 % – 31,8 % 
eller över 20 procentenheter, för de betydelsefulla högsta vitsorden från m 
till l ännu större: 46,42 % för de finska, men bara 23,46 % för de svenska.
 Eftersom skillnaderna är så här stora är det motiverat att undersöka 
dem noggrannare. Var de svenska skribenterna sämre i hela provet, dvs. 
i alla provuppgifter, eller gäller skillnaderna bara vissa uppgiftstyper eller 
uppgifter från vissa kurser, och i så fall vilka?     
 I psykologiprovet våren 2006 blev poängmedeltalen i de olika 
provuppgifterna för de båda språkgrupperna följande: (* = jokerfråga)
De svenska skribenterna fick alltså i realprovet i psykologi våren 2006 
faktiskt lägre poäng i medeltal i alla uppgifter. 

Tabell 9 Vitsordsfördelningarna i psykologi våren 2006
I A B C M E L Medeltal

fi. skrib. 4 942 4,43 9,37 17,62 21,79 23,69 16,09 6,64 4,21
sv. skrib. 271 7,01 16,61 28,78 23,99 14,76 7,38 1,48 3,44
Källa: Studentexamensnämnden

Tabell 10  Poängmedeltalet per uppgift i realprovet i psykologi våren 2006
Uppgift 1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10* Antal 

skrib.
Finska 3,28 2,96 3,58 3,39 2,81 3,61 3,24 3,18 4,40 3,62 4 9321)

Svenska 2,91 2,38 3,22 3,06 2,55 2,20 2,71 2,73 3,86 3,00 2711)

1) antal skribenter i hela provet; antalet svar varierar per uppgift 
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 Den svåraste frågan för de svenskspråkiga skribenterna visade sig 
vara uppgift 6, där man med hjälp av exempel skulle reda ut hur det limbiska 
systemet och hjärnans pannlob deltar i regleringen av känslor, en fråga om neurologi 
som behandlats först i kurs 6 enligt läroplansgrunderna 1994 som dessa 
skribenter följt. 
 En annan svår fråga i psykologi för båda språkgrupperna var tvåan, 
en kardinalfråga, där skribenterna skulle redogöra för hur man ”använder 
sig av fallstudier för den psykologiska kunskapsutvecklingen”.   
 Den jokeruppgift, nian, som lockade fler finska skribenter och 
som dessa också klarade bättre än de svenska, lydde i skenbar enkelhet: 
Behandla i ljuset av psykologin påståendet ”människan är ett djur”. Här 
gällde det alltså att kritiskt granska den biologiska sanningen att människan 
är ett däggdjur, genom att framhålla t.ex. minnets, språkets, (den samlade) 
kunskapens och känslornas betydelse för människan, människohjärnans 
mera komplicerade beskaffenhet, etc., dvs. det gällde att kombinera 
psykologiska fakta från olika kurser, inte nöja sig bara med någon sak. 
 Det förefaller alltså som om de svenska abiturienterna här skulle 
ha haft stora svårigheter dels med vissa av psykologins delområden, t.ex. med 
neurologi och emotionspsykologi, dels med sådana uppgifter där det gäller 
att kombinera psykologiska fakta från olika kurser och att ta en forskares grepp 
på uppgiften, t.ex. att analysera en text eller undersöka ett psykologiskt 
problem. Förmågan att kombinera och tillämpa psykologisk kunskap på 
olika områden förbättras avsevärt, om man har tillgång till övningsuppgifter 
och repetitionsböcker, vilket de finska skribenterna hade redan våren 2006, 
men de svenska skribenterna först nu håller på att få.
 Vi skall, för att belysa frågan om uppgiftstypens inverkan, kasta en 
blick också på religionen, där inte heller resultaten de senaste åren varit 
tillfredsställande ur svensk syvinkel. Det separata realprovet i religion 
avlades våren 2006 både på svenska och finska av ett betydligt mindre 
antal abiturienter än i psykologi (180 respektive 3086), vilket åtminstone 
på svenskt håll kan ha berott på att abiturienterna i många österbottniska 
skolor avlade det gamla allmänna realprovet med just religion som (ett) 
huvudämne redan hösten 2005. För dem som avlade det nya provet våren 
2006 blev vitsordsfördelningen följande: 
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Också i provet i religion växer fördelningen för de svenska abiturienterna 
neråt, för de  finska uppåt. Särskild andelen lubenter-vitsord är betydligt 
större för de svenska. Poängmedeltalen för de enskilda uppgifterna visar att 
de finska abiturienterna klarade sju uppgifter bättre än de svenska, de svenska 
dock tre bättre än de finska.  På uppgiftsnivå var alltså kunskapsskillnaderna 
i detta prov inte lika markanta som i provet i psykologi. Uppgifter som de 
svenska skribenterna klarade märkbart sämre var nr 1 (diff. – 0,38), uppgift 
5 (– 0,32) och uppgift 6 (– 0,58). Den första gällde den religiösa situationen i 
dagens Kina – en kanske något oväntad men aktuell uppgift i anslutning till 
kurs 4, som ingendera språkgruppen då ännu hade nya läroböcker till. Den 
femte uppgiften handlade om skriftskolans popularitet, och den sjätte om den 
kristna etikens förhållande till assisterad befruktning. Gemensamt för dessa 
frågor är att de handlar om frågor som varit framme i den finska kyrkodebatten 
och i de finska medierna, men kanske inte lika mycket i svenska medier.
 Frågor i religion som de svenska abiturienterna i sin tur klarade 
bättre, t.o.m. mycket bättre, var t.ex. fråga 2 där det gällde att analysera 
två profetiska bibelspråk från den babyloniska fångenskapens tid, samt 
– intressant nog med över ett och ett halvt vitsord bättre i medeltal – 
jokeruppgiften 9, där skribenterna med hjälp av en karta över stater som vid 
olika tider anslutit sig till EU skulle diskutera vilken betydelse detta haft och 
har för den religiösa situationen i unionen. De finska skribenterna klarade i 
sin tur den andra jokerfrågan, som drog betydligt fler svar, litet bättre. Den 
handlade om religiösa regler och seder som är förknippade med mat i de 
stora världsreligionerna – en mera klassisk fråga än den föregående.    
 För att få en litet bredare bild av problematiken skall vi ännu studera ett 
naturvetenskapligt ämne, kemi. Bara fyra abiturienter i medeltal i de svenska 
gymnasierna deltog i proven i kemi och fysik; för de finska gymnasiernas 
del blir medeltalet mer än det dubbla, eller ca  9 per gymnasium. De facto 
fanns det i flera svenska skolor ingen skribent i kemi, i vissa i stället något 
fler. För kemins del var alltså poängskillnaden i vitsordsmedeltal  –0, 58, 
alltså över ett halvt vitsord till fördel för de finska studenterna.
 Bland de uppgifter i kemi som de svenska skribenterna löste dåligt 
(ett halvt poäng sämre eller mera) märks fråga 2, där det med hjälp av en 

Tabell 11 Vitsordsfördelningen i realprovet i religion våren 2006
I A B C M E L Medeltal

fi skrib. 3086 3,92 9,95 20,93 19,73 23,43 15,52 6,54 4,17
sv. skrib. 180 7,78 8,89 28,33 21,11 17,22 12,22 3,89 3,77
Källa: Studentexamensnämnden
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given reaktionslikhet gällde att räkna ut den mängd titan som uppstår av 
en viss mängd titan(IV)klorid och magnesium. (Titan är en hård och lätt 
metall som används bl.a. i flygplan.) En annan var fråga 10, där man skulle 
skriva ut strukturformlerna för vissa karbonater som oxiderats, en typisk 
uppgift för organisk kemi. Mycket sämre klarade de svenska skribenterna 
den andra jokerfrågan (fråga 12), som handlade om bränsleceller, en nyhet 
som knappast många hade hunnit studera eller lägga märke till. Följaktligen 
blev antalet svar på den mycket lågt, under 10 % av skribenternas antal, 
både i de svenska och finska skolorna.    
 I samhällslära är differenserna mellan svarspoängen i enskilda 
provuppgifter inte lika stora som i psykologi och kemi. Störst var skillnaden 
i uppgifterna 1 (– 0,57), 4 (– 0,67) och jokeruppgiften 10 (– 0,52). Den 
första uppgiften, som både på finska och svenska underligt nog inte 
löstes av mera än en skribent i medeltal per gymnasium, handlade om de 
populistiska rörelser som de senaste åren uppträtt i de europeiska ländernas 
inrikespolitik. Frågan, som skulle diskuteras med hjälp av exempel, krävde 
att man aktivt följt med politiken inte bara i Finland, utan t.ex. i Sverige, 
Norge och Österrike, vilket nog är för mycket krävt av vanliga abiturienter, 
även om frågan är viktig. 
   Den fjärde uppgiften gav svaga resultat i båda språkgrupperna 
(poängmedeltalen 2,79 för de finska respektive 2,12 för de svenska), även 
om svarsfrekvensen var hyfsad, ca 4 skribenter per gymnasium. Uppgiften 
var en klassisk och viktig fråga i nationalekonomi om sambandet mellan 
sysselsättning och produktivitet. I jokerfrågan (9) gällde det att diskutera tre 
delfrågor utifrån citat ur Finlands grundlag, ett arbetsgruppsbetänkande och 
en artikel av den kända finska professorn och debattören Matti Viberg. Det 
gällde att kunna läsa och tolka rätt svåra textutdrag, vilket påminner oss om 
de svenska skribenternas svårigheter med jokerfrågan om medialiseringen 
i psykologi. Särskilt citatet av Viberg, som rätt analyserat skulle ha gett 4 
poäng till, var svårtillgängligt på båda språken. 

 
 
   Konklusion angående realproven

För realprovets del kan man konstatera att de svenska skribenternas 
svårighet i flera av de nya ämnesrealproven våren 2006 hade att göra dels 
med förmågan att analysera textutdrag, med att tillämpa kunskaper från 
flera ämnesområden, samt med svaga insikter på vissa viktiga, moderna 
ämnesområden, sådana som psykologisk neurologi, organisk kemi och 
nationalekonomi. Exemplen visar hur pass krävande realproven blivit; 
resultaten var ofta svaga för båda språkgrupperna. Det handlar i ett realprov 
ingalunda längre bara om att upprepa inlärda fakta, utan om att kunna 
sammanfatta, analysera och tillämpa kunskap på flera områden. Dessutom 
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måste man för att kunna prestera fullödiga svar också följa med den aktuella 
samhällsdebatten på det eller de delområden man vill bli prövad i.  Om man 
av realprovsresultaten vill försöka dra slutsatser angående undervisningens 
och läromedlens innehåll och kvalitet i gymnasierna gäller det att också 
hålla i minnet de relativt låga svarsfrekvenserna i många provuppgifter. 

7.3   Sammanfattning och åtgärdsförslag

Sammanfattning

Analysen av studentexamensresultaten visar att det finns både positiva och 
negativa trender ta fasta på och diskutera i de svenskspråkiga studenternas 
examensframgång. Positivt är att de svenska skribenterna genom en mer 
utspridd examen och genom sina goda kunskaper i finska och i främmande 
språk erhåller i medeltal högre röstetal (vitsordspoäng) totalt sett. Man kan 
inte se något entydigt samband mellan gymnasiernas storlek och student- 
examensresultaten.       
 I modersmålet, matematik och det andra inhemska språket finns det 
dels gemensamma, dels olikartade problem för språkgrupperna. I båda 
modersmålen framträder flickornas bättre språk- och skrivförmåga tydligt 
i vitsordsfördelningarna. För matematikens del kan man lyfta fram den 
allmänt svaga prestationsnivå, som här inte analyserats annat än flyktigt 
ur svensk synvinkel. Deltagandet och resultaten i svenska i finska skolor 
präglas av den ökade valfriheten, som fört med sig färre antal deltagare, 
men också av en liknande allmän nedgång i prestationsnivån. Den syns i 
form av sjunkande vitsordsgränser, som inte tillfredsställande kan förklaras 
bara med att proven eventuellt skulle ha blivit svårare eller bedömningen 
strängare. Den redan tidigare stora och välkända heterogeniteten i 
kunskapsnivån i finska har snarare ökat än minskat i och med det fria 
nivåvalet som infördes redan 1996. Det har bl.a. lett till att majoriteten 
av abiturienterna i de svenskösterbottniska landsbygdsgymnasierna 
föredrar att avlägga det lättare provet på B-nivå, trots att de studerat enligt  
A-lärokurs, helt enkelt för att inte behöva tävla med de många tvåspråkiga 
abiturienterna (ca 40 %) om de högre vitsorden. 
 Den största tankeställaren visavi de svenska abiturienternas framgång 
i studentexamensproven är dock problemen i vissa realämnen. De svenska 
skribenternas lägre resultatnivå behöver inte nödvändigtvis påverka deras 
allmänna formella möjligheter att bli antagna till högskolorna, men är nog 
av betydelse vid antagningen inom vissa studieområden.  Detta signalerar 
om behov att stärka undervisningen i realämnena, som intar en mycket 
framträdande plats i läroplanen. Realämnena utgör, de fördjupade kurserna 
medräknat, två tredjedelar av utrymmet i den nationella timfördelningen.    
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Åtgärdsförslag:

1. De tydliga könsskillnaderna i resultaten i  proven i modersmålet följs 
upp och analyseras noggrannare, när också  det nya provet i textkompetens 
har stadgat sig. Skillnaderna jämförs med de skillnader som kommit 
fram i andra mätare, t.ex. i utvärderingarna av inlärningsresultaten i åk 
3, 6 och 9 i den grundläggande utbildningen. De ingår tydligen också i 
medeltalsdifferenserna i den gemensamma elevantagningen till det andra 
stadiet.

2. Skillnaderna i framgång på de olika provnivåerna i finska följs och 
analyseras även innehållsligt. Kunskapsnivån hos dem som avlägger provet 
på B-nivå bör höjas med de medel som redan påvisats vara effektiva i 
Utbildningsstyrelsens FINNRUM-projekt. De tvåspråkiga abiturienterna 
borde få ett eget prov i modersmålsinriktad finska, senast när den lärokursen 
är slutgiltigt införd i de svenskspråkiga gymnasierna. 

3. Nivån och provsvaren både i lång och kort matematik analyseras 
grundligare tillsammans med de finska ämnesexperterna, bl.a. med hänsyn 
till tillgången på adekvata läromedel i matematik i de finlandssvenska 
gymnasierna och till tillgången på behöriga lärare.

4. Problemen i realproven föranleder åtminstone tre åtgärder: 
(a) tjänstestrukturen i de finlandssvenska gymnasierna ses över med hänsyn 
till att lärarna också måste vara behöriga i typiska biämnen, t.ex. i psykologi, 
kemi och samhällslära; lärarutbildningen i dessa ämnen på svenska ökas. 
  
(b) läroboksproduktionen i realämnena intensifieras, så att de svenska 
läroböckerna är på samma nivå som de finska, samt 

(c) de svenska ämneslärarnas fortbildning effektiveras särskilt på de 
framkomna kritiska ämnesområdena. De svenska ämneslärarnas kontakter 
till de finska ämneslärarföreningarna och till de ämnesansvariga i 
studentexamen förbättras.   
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8.    Avslutning  

8.1   Sammanfattande diskussion – Gymnasiets 
   mål och roller – Tre scenarier

Utredningens syfte har varit att åstadkomma en analys av de 
finlandssvenska gymnasiernas situation med hänsyn till utvecklingen 
både på riksplanet och på det lokala planet. Bakgrunden utgörs av de 
förändringar i gymnasiernas verksamhetsbetingelser som dels reformen 
av kommun- och servicestrukturen, dels utvecklingen i läroplanerna och 
studentexamen, fört med sig. Det ökade intresset för yrkesutbildningen 
och det minskande elevantalet i vissa regioner, som blir synligt särskilt 
efter år 2012, har skapat en viss oro för framtiden i gymnasierna. Det 
har således gällt att på riksplanet inte enbart skapa en tillförlitlig bild av 
elevströmmarna till och från gymnasiet, utan också försöka överblicka 
de pedagogiska faktorer och resultat som inverkar på gymnasiestudiernas 
kvalitet och betydelse i Svenskfinland. 
 Det har i flera sammanhang uppstått livliga diskussioner om 
gymnasiernas belägenhet och utvecklingsmöjligheter. Inläggen har dock 
ofta lidit av brist på information om de faktiska elevströmmarna och 
elevantalens utveckling. Till detta faktaunderlag hör också gymnasiernas 
egna deklarationer av respektive skolas mål och innehåll, som kommer fram 
i deras läroplaner. Frågor som här av olika skäl (se inledningen) förbigåtts 
eller endast tangerats är lärarsituationen, situationen på arbetsmarknaden 
i Finland nu och framöver för personer med högskoleexamen och 
gymnasieutvecklingen i Sverige och i det övriga Norden. Lärarsituationen 
har nyligen utretts och en prognos för behovet av utbildning enligt 
bedömning av arbetsmarknaden i framtiden håller på att färdigställas. 
 Elevantalets utveckling i de finlandssvenska gymnasierna och 
elevströmmarna till skolorna på andra stadiet har studerats noggrant i 
kapitel 1, angående såväl riksplanet som den regionala och lokala nivån. 
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På riksnivå uppvisar elevtillströmningen till gymnasierna ingen nämnvärd 
nedgång fram till år 2011 och 2012, om man betraktar Svenskfinland 
som helhet. Tvärtom kommer de stora årskullarna i grundskolans högre 
årskurser att borga för ett tillräckligt antal studerande både i gymnasierna 
och i den grundläggande yrkesutbildningen. Det höga elevantalet beror 
delvis på att finskregistrerade barn från tvåspråkiga familjer i hög grad är 
inskrivna i svenska grundskolor. För tiden efter 2012 och fram till 2019, 
är det svårare att sia om utvecklingen. Årskullarna minskar betydligt fram 
till 2018, dock med stora regionala och lokala variationer. Särskilt för 
gymnasierna i randområdena krymper elevunderlaget. För Svenskfinlands 
del gäller detta särskilt skärgårdskommunerna i Åboland, Åland, det 
svenska Sydösterbotten samt vissa kommuner i östra och västra Nyland, 
men utmaningarna kommer att gälla de flesta gymnasier.
 Minskningen av årskullarna från och med 2012 kommer att 
påverka elevantalet i de redan nu små gymnasierna i dessa trakter. De 
svenska gymnasierna i utkanten av de traditionellt svenska och tvåspråkiga 
bosättningsområdena (Lovisa, Hangö, Kristinestad, ev. Petalax och 
Kronoby) måste räkna med en nedgång, eftersom dessa inte heller kan 
räkna på ett lika stort tillflöde av finskregistrerade barn från tvåspråkiga 
familjer, som t.ex. de svenska skolorna i huvudstadsregionen och på de 
s.k. svenska språköarna (kap. 1.3.2 och 1.3.8). Gymnasierna påverkas också 
av hur yrkesutbildningen dimensioneras och av hur tillströmningen till 
yrkesutbildningen utvecklas. Dessutom påverkas de av sina möjligheter, sin 
vilja och förmåga att samarbeta med varandra, med yrkesläroanstalterna och 
med andra skolformer kring ett tillräckligt viktigt och lockande kursutbud. 
De privata svenska gymnasierna på språköarna, likaså Vasa övningsskola 
och Ålands lyceum, står alla i en särställning av något slag. Deras framtid är 
delvis beroende av andra faktorer.  
 Gymnasiernas ekonomi, som omedelbart är beroende av antalet 
inskrivna studerande, har behandlats allmänt i kapitel 5. Redan en ytlig 
genomgång av fastighetssituationen visar att de flesta svenska gymnasier 
nyligen har genomgått eller håller på att genomgå grundläggande 
renoveringar av olika slag. Gällande utrymmen står sig majoriteten av de 
svenska gymnasierna i Finland väl ett par decennier framöver. 
 Beträffande inredning, utrustning och de inre förutsättningarna 
för en god undervisning är situationen inte lika gynnsam som när det 
gäller de yttre ramarna. Trots att många gymnasiebyggnader har fått mer 
flexibla och modernare utrymmen är den pedagogiska utrustningen 
såväl i vanliga klassrum som i specialsalar mycket brokig och i många fall 
föråldrad.  Den utrustning som har utvecklats mest de senaste åren är, tack 
vare både nationella och lokala ansträngningar, datorerna och skolornas 
IT-utrustning som helhet.  Det svåraste problemet i många gymnasier är, 



209

trots förbättringarna, fortfarande bristen på mindre grupputrymmen, 
bibliotek och läsplatser. Detta gäller både elever och lärare. Ibland 
saknas t.o.m. andra större salar och auditorier än en matsal och en fest- och 
gymnastiksal. De gamla uniforma, klassindelade skolhusen är med andra 
ord inte förändrade och omdisponerade i den utsträckning som en flexibel 
läroplan och modern studieteknik skulle kräva.
 De tvåspråkiga kommunerna skjuter i medeltal till ca 800 euro till 
det pris per enhet (per elev) som i det nuvarande statsandelssystemet 
kanaliseras direkt till skolornas huvudmän och som i sig innehåller såväl de 
statliga som de kommunala andelarna. De största svårigheterna med tanke 
på utrustningen de kommande åren kan, liksom på andra serviceområden, 
komma att uppstå av bristande bärkraft i den kommunala ekonomin. 
Detsamma gäller driftskostnaderna; det är ofta redan nu svårt att i dem 
inrymma behövliga mindre anskaffningar till laboratorier, specialsalar och 
bibliotek.
 Lejonparten av driftskostnaderna för gymnasierna, ca 4/5, går 
dock till undervisningen, resten i mycket varierande omfattning till hyror, 
administration och andra omkostnader. Detta innebär att det nuvarande 
relativt goda kursutbudet i gymnasierna allvarligt kan försämras, om 
nuvarande gymnasie- och kommunstruktur består när befolknings-
strukturen förändras under de följande tio åren och den offentliga 
sektorn på grund av de ökande kostnaderna för andra samhällssektorer 
blir tvungen att skära ner på utgifterna för utbildningen. Det minskande 
antalet elever balanserar inte upp driftskostnaderna för utbildningen på det 
lokala planet ifall strukturerna inte förändras. Tvärtom kan kursutbudet 
och rörligheten försämras, därför att det minskande elevantalet automatiskt 
medför mindre totala resurser för utbildningen, såvida inte kommunen 
beslutar att göra en omfördelning. Av denna anledning påpekar statsrådet 
i utvecklingsplanen för utbildning och forskning för åren 2003–2008 att 
förändringar i gymnasieskolnätet är sannolika och statsrådet anmodar 
utbildningsanordnarna för gymnasierna att vara förutseende inför den 
förändrade situationen.
 Läroplansanalysen visade att de svenska gymnasierna i likhet 
med de finska i ganska stor men mycket varierande utsträckning strävar 
efter att profilera sig med ett stort utbud av egna (skolvisa) fördjupade 
och tillämpade kurser. De egna fördjupade kurserna sätts in antingen i 
läroämnen, som man av språkliga och kulturella skäl vill förstärka (t.ex. 
i modersmål och finska), eller i ämnen som upplevs som krävande i 
studentexamen (t.ex. i lång matematik). Utbudet av tillämpade kurser är 
mycket brokigt. Det betjänar antingen skolans specialinriktning på t.ex. 
konst- och färdighetsämnen, eller är avsett att locka elever med särskilda 
intressen. I viss mån utnyttjas tillvalet också för att stärka de kompetenser  
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som är definierade i gymnasiets läroplansgrunder som viktiga med-
borgerliga färdigheter, t.ex. kunskap om datateknik och trafik. Betydligt 
mindre används de tillämpade kurserna för yrkesinriktade eller integrativa 
studier. De flesta gymnasier ger emellertid de studerande möjlighet att räkna 
in dylika studier från annat håll som tillämpade kurser i sitt studieprogram. 
När man jämför utbudet av skolvisa kurser och ekonomiska fakta, närmare 
bestämt med användningen av timresursen (kap. 5.3), märker man att det 
faktiska antalet undervisningstimmar för dylika kurser täcker bara en del 
av det som erbjuds. Det betyder att gymnasierna inte på långt när kan 
förverkliga hela det utbud som de bjuder ut.   
 Helhetsintrycket av kursutbudet i gymnasierna blir ändå att många 
trots allt satsar på ett eget kursutbud, sannolikt genom att ha stora 
grupper i de obligatoriska kurserna. Man maximerar alltså gärna antalet 
studerande i de obligatoriska kurserna för att kunna förverkliga ett visst 
mått av fördjupade och tillämpade studier. I vissa kommuner, t.ex. i 
Helsingfors där kursutbudet är stort, har kommunens ekonomi emellertid 
lett till att det planerade fördjupade och tillämpade kursutbudet inte kan 
förverkligas mera än till någon del per år. I mindre gymnasier kan man 
inte ens förverkliga hela det nationella kursutbudet i alla ämnen. Det kan 
vara svårt att överhuvudtaget få till stånd undervisning i s.k. små eller udda 
ämnen, såsom i livsåskådning, i ”sällsynta”  främmande språk, i svenska 
för invandrare, i dessas eget modersmål mm. Kommunernas behov 
av nedskärningar visavi undervisningen har alltså en dubbel effekt: det 
tvingar skolorna att dels maximera antalet elever i undervisningsgrupperna 
i obligatoriska läroämnen och kurser, dels gallra i det tilltänkta utbudet av 
fördjupade och tillämpade kurser eller helt låta bli att förverkliga utbudet 
varje år. 
 Tyvärr kan man ännu inte överblicka hur stor spridningen av 
kursvalen på de fördjupade kurserna i olika realämnen och språk kommer 
att bli enligt de nya läroplanerna, emedan andra årets studerande ännu inte 
slutgiltigt gjort alla sina kursval i den flexibla delen av timfördelningen. 
Ett bättre samarbete mellan gymnasierna och med andra parter, 
även högskolor, kunde på vissa ämnesområden erbjuda den erforderliga 
fördjupningen både med tanke på studentexamensproven och med tanke på 
högskolestudierna. De kurser som inriktas på konst- och färdighetsämnen, 
t.ex. konst och idrott, kunde i högre grad än nu förverkligas genom ett 
samarbete med medborgar- och arbetarinstituten, folkhögskolorna 
och övriga institut (musik och konst). På så sätt skulle det ges ett större  
utrymme för gymnasiets basuppgift: att med rimliga undervisningsgrupper 
genomföra riksläroplanens obligatoriska och fördjupade studier. Ett utvidgat 
samarbete med grundskolans högstadium och med medborgarinstituten 
är möjligt, därför att dessa oftast har samma ägare som gymnasierna. 
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Samarbetet med yrkesläroanstalterna fyller viktiga funktioner framför 
allt genom att bemöta enskilda yrkesstuderandes behov av att förbättra sina 
kunskaper i sådana allmänbildande ämnen som  han eller hon vill avlägga 
studentexamensprov i, i syfte att förbättra sitt utgångsläge för fortsatta 
studier eller studier för flera examina. Samarbetet med yrkesläroanstalterna 
ger också gymnasisterna möjligheter att bygga ut sitt studieprogram med 
yrkesinriktade kurser eller praktisk verksamhet, för att ge praktisk erfarenhet 
av yrkesstudier och för att eventuellt kunna avlägga dubbel examen, dvs. 
både studentexamen (med fullständigt avgångsbetyg från gymnasiet) och 
yrkesexamen. 
 Ungefär hälften av gymnasiestuderandena fortsätter sina studier vid 
en yrkeshögskola.  Också gymnasisterna skulle därför ha nytta av att bekanta 
sig med yrkesstudier. Emedan så inte sker i någon större utsträckning, 
uppstår inte en paritet i studieutbytet mellan läroanstalterna, vilket i sin 
tur föranleder ekonomiska problem. Det nuvarande statsandelssystemet 
stödjer inte det lagstadgade samarbetet på det andra stadiet, och bättre 
lösningsmodeller borde skapas. Det har på många håll i Svenskfinland 
uppstått olika slag av samarbetsmodeller, både reella och virtuella. Ur den 
studerandes synvinkel är det viktigt att gymnasierna utvecklar ett regionalt 
utbud tillsammans med andra läroanstalter i regionen och kommer överens 
om periodisering, positioner, erkännande av studier och finansiering av 
kombinerade studier och arrangemang.
 En viktig fråga är de svenska abiturienternas framgång i 
studentexamen i jämförelse med de finska. Både styrkorna och svag-
heterna i detta hänseende har sammanfattats i kapitel 7, likaså de åtgärder 
som svagheterna i de svenska gymnasierna kräver både på kortare och längre 
sikt. Vid antagningen till universiteten spelar studentexamensresultatet i 
dag inte en lika stor roll som under äldre tider, men ibland kan det bli 
avgörande. De senaste åren har man dock strävat efter att förstärka 
denna roll, bl.a. genom att skapa en tätare vitsordsskala och ge första 
årets sökande bonuspoäng vid antagningen. Höga grundpoäng från 
studentexamen minskar gallringsförhörets inverkan för en enskild individ.  
Inträdesförhören innebär även ofta dyra preparationskurser.
 Oberoende av antagningskriterierna visar analysen av elev-
strömmarna till högskolorna i kapitel 2 att nästan hälften av de svenska 
studenterna genast kan antas till en högskola. Ansökningarna visar 
emellertid på en kraftig regional koncentration. T.ex. Helsingfors universitet 
och Svenska handelshögskolan rekryterar sina studerande huvudsakligen 
från huvudstadsregionen och Östra Nyland, medan Åbo Akademis 
enheter i Vasa, särskilt klasslärarutbildningen, som bekant lockar främst 
österbottningar. Detta leder till att konsthögskolorna och Helsingfors 
universitet har en stark lokal rekrytering även på de områden som de har 
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ett svenskt utbildningsansvar för. Det finns också svenska studenter som 
söker sig till finska högskolor, t.ex. till Åbo universitet och Vasa universitet, 
sannolikt ofta av regionala skäl. Från svenska Österbotten och särskilt från 
Åland beger sig en del till högskolestudier i Sverige. Bakgrunden till detta 
har inte här kunnat utredas närmare. 

 
 
Gymnasiets allmänna uppgift och mål

Den gällande gymnasielagen (629/21.8.1998, § 1–2) skiljer mellan 
gymnasieutbildningens syfte och dess allmänna (pedagogiska) mål. Syftet 
är enligt dess första paragraf  (§ 1, mom. 2) i första hand pragmatiskt 
studieförberedande: att ge den studerande färdigheter att inleda studier vid 
universitet, yrkeshögskola eller yrkesutbildning som bygger på gymnasiets 
lärokurs. De allmänna målen är däremot formulerade i individuellt 
fostrande riktning, med de moderna kunskaps- och färdighetskraven och 
en mångsidig kompetens som mål: ”att stödja de studerandes utveckling till 
goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar samt ge 
dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för fortsatta studier, 
i arbetslivet, för fritidsintressen och en allsidig personlighetsutveckling”. Förutom 
dessa syften, har här tillagts tanken om det livslånga lärandet (kursiveringarna 
skribentens).
 Syftet med den grundläggande yrkesutbildningen är enligt 
lagen om den (630/21.7.1998, § 2) i första hand yrkesförberedande 
och samhällsfrämjande: ”att höja befolkningens yrkeskunnande, utveckla 
arbetslivet och svara mot dess behov av kunnande samt främja sysselsättningen”. 
Också den pedagogiska paragrafen (§ 3) betonar först yrkesskickligheten, 
sedan personlighetsutvecklingen, samarbetet med hemmen och, som en 
särskild uppgift, omhändertagandet av handikappade och rehabiliterings-
skyldigheten. Jämförda med varandra innehåller alltså målen i lagen för 
gymnasie- respektive yrkesutbildningen något olika målsättningar. Det  
fria bildningsarbetet  (L 632/21.8.1998, § 1) har en friare, personlighets- 
och jämlikhetsfrämjande målsättning. Det gör att denna utbildningsform 
inte utan vidare kan anpassas till att fungera enligt gymnasiets eller yrkeslivets 
behov. De  allmänna, gemensamma eller allmänbildande studierna kan inte 
frikopplas från dessa övergripande lag- och curriculumbestämmelser. 
 De nuvarande bestämmelserna skiljer sig från de tidigare genom 
att de allmänna målen, både för den grundläggande utbildningen och för 
gymnasiet, är klart utformade även i förordningen för timfördelningen. 
Nyanseringen av dem har alltså i viss mån lyfts upp från läroplansnivå 
(tjänstemannanivå) till politisk nivå (statsrådet). I målparagraferna (§ 1–6) 
i timfördelningsförordningen (955/2002) skiljer man mellan undervisningens 
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(allmänna) mål (§ 3, mom. 1–4) och behövliga kunskaper och färdigheter 
(§ 4). I de förra betonas starkt det personliga ansvaret, aktiviteten och 
etiken i lärandet, i de senare sådant som behövs på olika kunskapsområden 
(människan, samhället, kulturen och naturen). Detta angreppssätt har 
likheter med de riktlinjer för gymnasiet som skisserades upp redan i 
gymnasiekommitténs betänkande 1970 (KB 1970: A 11, s.113–117). 
 I timfördelningsförordningen finns några viktiga mål, som inte 
upprepas i läroplansgrunderna och därför lätt förbises. Sådana är t.ex. 
förmågan att bedöma information samt att samarbeta. Särskilt, som ett 
separat moment, betonas uttrycksförmågan på modersmålet, på det andra 
inhemska språket och på minst ett främmande språk. Målet är krävande 
emedan det uttryckligen talas både om muntlig och skriftlig förmåga på de 
båda inhemska språken och i minst ett främmande språk.
 I anslutning till måldiskussionen kan det vara intressant att granska 
en gymnasieutredning i Sverige (Åtta vägar till kunskap, SOU 2002) där 
det ingår en diskussion om målfrågor ur kunskapsteoretisk synvinkel.  När 
man granskar det rikssvenska dokumentet är det skäl att minnas att man i 
Sverige här behandlar hela det andra stadiet, gymnasieskolan. 
 Måldiskussionen i Åtta vägar till kunskap är, samtidigt som den är 
samhälleligt och filosofiskt argumenterande, egentligen ganska kluven. Å 
ena sidan betonas kraftigt kunskapens, uttryckligen allmänbildningens, 
pragmatiska sida, de ungas och arbetslivets behov, å andra sidan tas 
basfärdigheter, ’general skills’, ’rotkunskaper’ och kärnämnen till heders. 
Därtill tillkommer, sägs det utgående från Carlgren & Marton (2000), i 
det moderna samhället och uttryckligen i yrkeslivet social kompetens, d.v.s. 
samarbetsförmåga, samt framför allt med tanke på framtiden ”förmågan 
att lära av nya situationer, att kunna urskilja vad som är kritiskt, väsentligt, och 
handla därefter” (s. 148). Det gäller att kunna se och analysera nya situationer, 
hantera nya typer av kunskap och informationsstrukturer. Samtidigt som 
man skärper greppet om baskunskaper och basfärdigheter (också statiska 
kunskaper) vill man alltså skapa förmåga att hantera kunskap och särskilt 
situationer för framtiden. Detta kräver, säger man, inte nödvändigtvis 
ämnesindelat lärostoff, också problembaserade studier kan komma ifråga. 
 I det rikssvenska resonemanget lönar det sig särskilt att ta fasta på 
situationsförankringen, och på erfarenheternas betydelse när det gäller att 
ta till sig ny information. Just detta talar nämligen för att de nationella målen 
och det centrala kunskapsinnehållet så långt det är möjligt bör förankras i 
närmiljön och i de studerandes erfarenhetsvärld. 
 Hur ter sig allmänbildningens innehåll och syfte (motsvarighet) i förhållande 
till samhällets krav och individernas behov? Här måste man egentligen skilja 
mellan tre aspekter (1) det pragmatiska behovet, d.v.s. den direkta nyttan 
för fortsatta studier, i första hand inträdet till högskolorna, (2) överföringen 
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av kulturarvet, vilket i mycket utgörs av första insikter på olika ämnes- och 
vetenskapsområden lika väl som av samhällskunskaper, språkfärdighet, 
litteratur, konst, attityder och värderingar, samt (3) det personliga behovet 
av social och andlig tillväxt, inklusive lärfärdighet och umgängesfostran. 
Till detta kommer enskilda läroanstalters, i vårt fall de svenska gymnasiernas, 
betydelse som lokala kulturhärdar och katalysatorer av lärarkrafter, 
personligheter, gamla och unga människor som kan spela en roll såväl i 
det politiska som det kulturella arbetet på orterna. Exemplen på detta är 
många. Man kan kanske säga att den traditionella gymnasieläroplanen inte 
i tillräcklig grad tjänar grundläggande behov på vissa yrkesområden och 
inte heller inom vissa delar av kulturen, t.ex. konsten. Å andra sidan har 
de gamla läroämnena kompletterats med nya (t.ex. med samhällslära och 
hälsokunskap), naturvetenskaperna har kraftigt uppdaterats och blivit mera 
explorativa, språkkunskaperna har förnyats och gjorts mångsidigare och det 
ges möjligheter till rikligt tillval och diplom i konst- och färdighetsämnen. 
 De integrativa temaområdena, som även i tidigare läroplansreformer 
livligt diskuterats men sedan i praktiken åsidosatts, har nu kraftigare 
specificerats och framhållits just för att komplettera luckorna i den gamla 
läroplanen. Vilken karaktär den personliga (allmän)bildningen hos en 
student får blir därför i lika hög grad en fråga om hur studieprogrammen 
genomförs som en fråga om hur läroplanen och läromedlen skrivs och 
används i undervisningen. Därför är de enskilda lärarnas och handledarnas 
kunskaper och förmåga oersättlig, särskilt i de finlandssvenska skolorna, 
där läromedelsutbudet är mindre  i jämförelse med de finska. Småskaligheten 
i de svenska gymnasierna kunde kanske i detta hänseende vändas till en fördel, både i 
kommunikations- och förnyelsehänseende.

 
 
Gymnasiernas lokala och regionala roller och problem 

Det relativt täta finlandssvenska gymnasienätet uppkom på grund av 
ett demokratiskt rättvisekrav att även de som bor på landsbygden och på 
mindre orter utan betungande resor skulle kunna skaffa sig högre bildning 
och högskolebehörighet. Därtill fanns det lokala ambitioner att skapa en  
fortsättning på tidigare mellanskolor eller på de nya grundskolorna. 
De nya gymnasierna möjliggjordes dels av att staten garanterade billiga 
investeringslån, dels av att grundskolans högstadium försåg kommunen 
med nya ämneslärarkrafter som kunde utnyttjas också i gymnasier och 
vice versa. Exempel på gymnasier av denna typ är gymnasierna i Sibbo, 
Helsinge, Virkby, Kimito, Närpes, Petalax, Vörå, Nykarleby, Pedersöre 
och Kronoby. I städerna och (de dåvarande) köpingarna gällde det att slå 
vakt om de svenska kulturtraditioner, den pedagogiska experimentlust och de 
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ansenliga ämneslärarkrafter som hade allokerats till de privata läroverken. I 
samband med grundskolreformen var det svenska skolväsendet i de större 
städerna inklusive språköarna tidvis utsatt för starka förändringstryck. 

 
 
Tre scenarier  

Statsrådet säger i utvecklingsplanen för utbildning och forskning för åren 
2003–2008 att förändringarna i den regionala befolkningsstrukturen kommer att 
leda till förändringar även i gymnasieskolnätet. Huvudmännen för gymnasierna 
beslutar givetvis om eventuella förändringar i gymnasiestrukturen, men 
man kan se tre olika tänkbara utvecklingsmöjligheter för gymnasierna i 
Svenskfinland. Den första (A) är att gymnasierna förblir i stort sådana 
som de är nu, med mera samarbete åt olika håll, med ett minskande 
elevantal senast från 2011–2012, och med ett uppdaterat läroinnehåll 
vartefter läroplanerna och läromedlen förnyas. Det andra scenariet (B) är 
att kommunerna, vartefter de hinner gå samman och av nödtvång måste 
effektivera sin servicestruktur, bildar större utbildningsanordnare för 
gymnasieutbildningen eller gemensamma anordnare för gymnasie- och 
yrkesutbildningen i en region. Den tredje möjligheten (C) är att gymnasierna 
och grundskolornas högstadieskolor förenas till enhetsskolor av den typ 
som de svenska skolcentren på språköarna. Där har gymnasierna, tack 
vare sin privata ställning och samverkan med en ’egen’ eller en kommunal 
grundskola under samma tak, kunnat fortsätta och till och med nå goda 
resultat, haft en god sammanhållning och framför allt tjänat som viktiga 
svenska språk- och kulturbevarare. Detta förutsätter dock förändring av 
lagstiftningen och är därmed för närvarande en osannolik lösning.
 Inom ramen för kommun- och servicestrukturreformen 
arbetar en grupp som bäst med att reformera statsandelssystemet. 
Beräkningsgrunderna har hittills gett små skolenheter ett extra stöd. Nu 
utvecklas statsandelssystemet, enligt ramlagen för reformen, mot ett grövre 
kalkylerat system än det nuvarande, vilket sannolikt leder till att tillägg för 
olika specialbehov utgår. I ramlagen för kommun- och servicestrukturen 
har riksdagen tänkt sig att en större del av utbildningsfinansieringen än nu 
kunde gå via kommunerna, i stället för direkt till utbildningsanordnarna. 
En sådan ändring i statsandelarna skulle ha konsekvenser för alla 
upprätthållare av utbildning på det andra stadiet, vilka nu direkt tilldelas 
både statsandelarna och de kommunala andelarna. Ett annat alternativ som 
nämnts i offentligheten är att kommunerna skulle bära ansvar för endast 
den grundläggande utbildningen, vilket kunde innebära att utbildningen 
på andra stadiet skulle finansieras direkt, inte via primärkommunerna. 
 Eventuella ändringar i statsandelssystemet, kommunreformen och 
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på många håll det minskande elevunderlaget kommer i hög grad att påverka 
de framtida lösningarna för gymnasierna. Vilka svårigheter, fördelar och 
nackdelar, möjligheter och risker kan man under sådana omständigheter 
skönja hos de tre scenarierna?

  
 
   A. Det nuvarande gymnasienätet består med bättre  
   samarbete och uppdaterat innehåll  

Detta scenario har redan börjat förverkligas i och med samarbetet 
gymnasierna sinsemellan och med andra läroanstalter, t.ex. inom de så 
kallade flexteamen och ringarna för flerforms- och distansstudier (se kap. 
6.3.3). På så sätt kan kursutbudet i gymnasierna berikas.  För närvarande 
arbetar flera regioner i Svenskfinland systematiskt med att förbättra det 
regionala kursutbudet inom yrkesstudierna så att det bättre skall tilltala 
även gymnasiestuderande. Språkkurser på nybörjarnivå finns det tillräckligt 
av, men oftast inte på den nivå där det av resursskäl skulle behövas i 
gymnasiet, dvs. som fortsättningskurser i tyska, franska, ryska m.fl. och 
som differentieringskurser i finska. Samhällsstudier och studia generialia -
serier finns det ganska litet av utanför storstäderna. Här skulle gymnasierna 
och den fria bildningen ha en folkbildande uppgift. Oklart är ännu om 
denna lösningsmodell ger tillräckliga förutsättningar för de studerande 
och om den är ekonomiskt och administrativt hållbar i alla regioner, och 
särskilt i de regioner som har ett minskande elevunderlag. I vilket fall som 
helst förefaller ett större regionalt samarbete vara nödvändigt p.g.a. de 
kommande samhällsförändringarna. 

 
 
   B. Gymnasierna slås ihop sinsemellan eller gemensamma  
   anordnare bildas med yrkesutbildningen

Större utbildningsanordnare för flera gymnasier eller för gymnasier och 
yrkesutbildning tillsammans är följande alternativ. Åtminstone administra-
tivt och i den mån större kommuner uppkommer är detta scenario fullt 
tänkbart. Samkommuner eller aktiebolag kan också bildas för ändamålet. 
Tänkbara synergieffekter är t.ex. utrymmesanvändning, minskade admi-
nistrationskostnader och  gemensamma lärare. Om stora anordnare 
bildas kan man tänka sig att gemensamma koordinerande funktioner 
bildas för t.ex. information och rekrytering, internationalisering och 
annan projektverksamhet, elevvård, specialundervisning, marknadsföring, 
nätstudietjänster och IT-stöd samt att bredden i utbildningsutbudet kan 
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öka eller bestå. 
 Om man vill gå längre än till administrationen och samarbeta kring 
delar av undervisningen i två eller flera gymnasier eller i ett gymnasium 
och i en yrkesutbildningsenhet, krävs en stark satsning på organiseringen, 
börjande med användningen av utrymmena, elevernas skolresor, skolornas 
läroplaner och läsordning, deras verksamhetskultur etc. Läroplanerna 
i gymnasiet och den grundläggande yrkesutbildningen motsvarar inte 
varandra på kursnivå och det finns skillnader i curriculumtänkandet. 
Ett beredningsarbete har dock inletts inom Utbildningsstyrelsen för att 
underlätta detta samarbete. Också svårigheter med skillnader i elevernas 
utgångsnivå, som kommer sig av att gymnasiet vanligen tar in elever med 
bättre förkunskaper (högre medeltal) i läsämnen, förekommer. Däremot 
skulle en samgång säkert underlätta samordningen av läsordningen, så att 
yrkesstuderande i större utsträckning kan komplettera sin allmänbildning 
och framför allt så att också gymnasiestuderande mera skulle kunna pröva 
på yrkesstudier.  
 Modellen med gemensam anordnare för hela andra stadiet finns redan 
i bl.a. Kajana, planeras i Jyväskyläregionen och finns sedan länge på Åland, 
som troligtvis fr.o.m. hösten 2009 går in för en gemensam läroanstalt för 
utbildningen på det andra stadiet. Även i andra finlandssvenska regioner 
har modellen diskuterats som ett möjligt alternativ. Gymnasierna har 
hittills fått en betydande tilläggsfinansiering av ägarkommunerna. Det 
gör att en samkommuns- eller aktiebolagsmodell kan kännas mer osäker 
för gymnasierna än direkt kommunalt upprätthållarskap. Det är därför 
tänkbart att någon form av regiongymnasier, dvs sammanslagningar av 
några gymnasier, uppkommer i flera regioner i landet. Sannolikheten att 
det bildas gemensamma anordnare för yrkesutbildningen och gymnasiet 
verkar något mindre av flera olika orsaker: Yrkesutbildningen har större 
upptagningsområden och det finns redan en utveckling mot att bilda 
mycket stora anordnare inom yrkesutbildningen. Det har dessutom funnits 
ett starkt stöd för att utveckla gymnasiernas och yrkesutbildningens profiler 
separat och man har velat betona betydelsen av gymnasiets tillgänglighet. 
En sammanslagning innebär dock inte automatiskt att tillgängligheten 
försämras.
 Modellen är sannolik om större kommuner bildas, om tillägget 
till små gymnasier försvinner då statsandelssystemet förändras, om 
statsandelssystemet förändras så att hela andra stadiet antingen får en direkt 
statsfinansiering,  om finansieringen av andra stadiet som helhet övergår till 
kommunerna eller om den offentliga ekonomin försämras. 
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   C. Gymnasierna går samman med grundskolans högre  
   klasser till en enhetsskola   

Och det tredje scenariet? Är en samgång mellan ett gymnasium och 
grundskolans högre klasser eller hela grundskolan i dag faktiskt möjlig, så 
som t.ex. i Yhtenäiskoulu, Suomalainen yhteiskoulu (SYK) i Helsingfors 
och Steinerskolorna. De privata svenska skolorna på språköarna 
fungerar ju som sådana enhetsskolor, likaså de statliga övningsskolorna. 
– Administrativt har grundskolorna och gymnasierna hunnit utvecklas 
ganska olika. Ändå har de vanligen samma upprätthållare och många 
gemensamma lärare. Ämneslärarna har samma utbildning även om 
kompetenskraven är något högre i gymnasiet. Den viktigaste skillnaden 
i jämförelse med läroverkstiden är emellertid den, att lärokurserna och 
traditionerna då var enhetligare. Periodisering och årskurslöshet är inte 
heller utan vidare att föredra i grundskolan, låt vara att en viss periodisering 
förekommer redan nu också i grundskolorna. Trots tänkbara ekonomiska 
och pedagogiska fördelar med en samgång grundskola – gymnasium på 
orter där denna modell av särskilda orsaker skulle vara motiverad (jfr 
språköarna), skulle en sådan lösning kräva en grundläggande beredning, 
ifall den visar sig ha ett tydligt stöd. I utarbetad form skulle modellen 
eventuellt förutsätta ändringar i lagstiftningen.

 Alla de tre skisserade scenarierna har alltså fördelar och 
nackdelar. Erfarenheten har emellertid visat att ett frivilligt samarbete 
mellan två skolor, som i det första alternativet, inte alls är lätt att få till 
stånd i sådan omfattning att det skulle ge märkbara inbesparingar eller 
fördelar, särskilt inte om läroanstalterna i fråga samtidigt konkurrerar om 
elever, såsom när det gäller gymnasierna i Helsingfors eller gymnasierna 
och yrkesläroanstalterna i Österbotten. Gymnasiernas huvudmän på 
flera orter i Svenskfinland överväger redan olika alternativ av de ovan 
nämnda typerna. I den omgången finns det skäl att inte glömma de 
många uppslag till pedagogiska åtgärder, allt från läroplaner till elevvård 
samt till en bättre informationsstyrning av elevströmmarna med hänsyn 
till framtida samhälls- och yrkesbehov, som denna utredning avslöjat. 
Avsevärda förbättringar kan göras också utan större administrativa 
ingrepp. Ett rikt kursutbud i det egna gymnasiet kan också arrangeras 
som kombinationsstudier eller som nätbaserade studier i samarbete med 
andra läroanstalter.
 I detta sammanhang är det motiverat att kort också beröra den 
språkliga aspekten av samarbete och samgång mellan gymnasier och 
yrkesläroanstalter på det andra stadiet. Såsom tidigare i anslutning 
till läroplansanalysen i kapitel 3 framhållits, fastslår den nuvarande 
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gymnasielagen att läroanstalternas språk antingen är svenska eller finska. 
Samma stadgande finns också i lagen om grundläggande yrkesutbildning, 
men där beaktas också förekomsten av tvåspråkiga läroanstalter, inom 
vilka utbildningen sker antingen på svenska eller finska. Undervisning kan 
alltså i princip inte bedrivas i språkligt blandade grupper. Den nuvarande 
lagstiftningen i Finland känner inte till tvåspråkig undervisning inom 
grundläggande utbildning eller inom andra stadiet, annat än frivilligt i form 
av språkbad eller som ämnesundervisning på främmande språk. Stadgandet 
om undervisningsspråket i gymnasierna har i enlighet därmed tolkats så att 
en svensk studerande (= en studerande i ett svenskt gymnasium) inte kan 
tvingas till studier på finska eller vice versa. Gymnasiet måste alltså ensamt eller 
i samarbete med andra erbjuda och också anordna ett sådant kursprogram, 
att den studerande kan genomföra hela sin gymnasieutbildning på svenska. 
Däremot är det möjligt att därutöver berika sitt studieprogram genom 
studier på finska (eller andra språk) i andra skolor, och räkna sig sådana 
studier till godo i enlighet med vad gymnasiet bestämt i sin läroplan. Det här 
medför att den ekonomiska nyttan och nyttan av en språklig samgång för 
den studerande blir begränsad. Enspråkiga lösningar i gymnasiestrukturen 
bör bl.a. därför prioriteras framför tvåspråkiga lösningar.    

 
 
 
8.2  De viktigaste åtgärdsförslagen

(Flera och mera utarbetade sådana finns i slutet av varje kapitel.)

   Elevströmmarna

a) Till gymnasiet

• Grundskoleeleverna görs mer medvetna om betydelsen av 
sina studieval och om vad studierna i gymnasiet respektive den 
grundläggande yrkesutbildningens olika områden innebär.

• Alla gymnasier och särskilt de små gymnasierna i randområdena, 
vilkas elevantal på grund av den sjunkande nativiteten tydligt 
minskar senast från och med år 2012, bör i en regional diskussion 
analysera  situationen utifrån scenarierna i den avslutande diskussio-
nen i rapporten. Det gäller att begrunda fördelarna och nack-
delarna, pedagogiskt och ekonomiskt, både ur de studerandes och 
upprätthållarnas synvinkel, av en samgång eller ett utvidgat samarbete 
med andra gymnasier, med grundskolans högstadium eller med en 
närliggande yrkesläroanstalt. Enspråkiga lösningar bör prioriteras 
framför tvåspråkiga.
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• Språksituationen i de finlandssvenska skolorna följs upp på alla 
stadier och betydelsen av att de tvåspråkiga familjerna välkomnas  
även i fortsättningen i svensk skola betonas. Det handlar bl.a. om de 
svenska skolornas tillgänglighet i förhållande till de finska och om de 
svenska skolornas kvalitet och förmåga att tillgodose de tvåspråkiga 
barnens och ungdomarnas behov.   

• Orsakerna till de stereotypa valen bland flickor och pojkar analyseras 
grundligare både på riksplanet och det lokala planet. Orsakerna 
förefaller vara flera: utbildningstraditionerna, den större teoretiska 
inriktningen i grundskolans timfördelning och läroplaner, innehållet 
i undervisningen och undervisningsstilarna, närsamhällets attityder 
och pojkarnas intresse för annat än skolan i pubertetsåldern. Ett 
utvidgat samarbete mellan gymnasierna och yrkesutbildningen kan 
vara ett sätt att bemöta situationen.

b) Till högskolorna

• Studiehandledningen i gymnasierna och yrkesläroanstalterna för-
bättras och högskolornas kontakter till dem utökas i hela Svensk-
Finland, så att den regionala snedvridningen av antalet sökande 
och antagna särskilt till universiteten minskar. Informationen bör 
stärkas kring studieområden som avviker från de traditionellt valda i 
respektive region.

• Orsakerna till att de svenska studerandena har svårt att komma in vid 
de tvåspråkiga konsthögskolorna och vid den idrottsvetenskapliga 
fakulteten vid Jyväskylä universitet utreds närmare. Kontakterna 
mellan dessa och gymnasierna förbättras.

• Andelen studenter som söker till Sverige, orsakerna till detta och 
intresset för att återvända till Finland efter avslutade studier undersöks 
närmare.

 
 
   Läroplanerna

• I det fortsatta läroplansarbetet bör gymnasierna sträva efter att bättre 
analysera den lokala och regionala kontexten, bl.a. språksituationen 
och näringslivet på orten, och i högre grad integrera även 
ämneslärokurserna i denna kontext.

• De avsnitt som gäller elevvården och studiehandledningen ses över 
och trygghetsplanerna förbättras och görs mångsidigare, så att alla 
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de faktorer som omnämns i läroplansgrunderna beaktas. Elevernas 
fysiska och psykiska kondition och välmående följs särskilt i 
elevvårdsteamen, men också den enskilda lärarens fostrande ansvar 
betonas.

• Samarbetsfrågorna och den internationella verksamheten lyfts bättre 
fram även i läroplanerna. Samarbetet med olika kringgrupper ökas 
när läroplanen utvärderas och förnyas.

• Särskild omsorg ägnas de specifikt finlandssvenska läroämnena 
modersmål och litteratur samt finskan, så att elevernas varierande 
språkbakgrund och behov blir bättre tillgodosedda.

• Elevernas val av fördjupade och tillämpade kurser följs upp med 
hänsyn till framgången i studentexamen. Särskilt när det gäller 
tillämpade kurser synliggörs hela det regionala utbudet. De 
studerandes rätt att räkna sig till godo studier från andra läroanstalter 
granskas utifrån de nya läroplansgrunderna.

• I den pågående justeringen av läroplansgrunderna inom yrkes-
utbildningen tydliggörs jämförelsen mellan de gemensamma 
studierna i yrkesutbildningen och gymnasierna.

 
 
   Läromedlen 

•  Läroboksproduktionen följs och intensifieras för de fördjupade 
kursernas del, så att inte de svenskspråkiga studerandena framför 
allt i realämnena kommer i en sämre ställning än de finskspråkiga. 
Tillgången på gymnasieläromedel på svenska, också i ämnen med 
få studeranden (korta språk, musik, konst och filosofi), tryggas i 
samarbete mellan förlagen, fonderna och Utbildningsstyrelsen. De 
statliga medlen för läromedel med liten spridning samt möjligheterna 
att bevilja förlustgarantier är av avgörande betydelse i denna helhet. 

• Lärarna och eleverna uppmärksamgörs på möjligheterna att använda  
de rikssvenska läromedlen. En uppsättning av dessa skaffas till 
skolbiblioteken, likaså av finska läroböcker.

• Produktionen av nätkurser och lärobjekt fortsätter i samråd mellan 
olika parter och inriktas särskilt på sådana områden där elevernas olika 
utgångsläge kräver differentierat material, samt på sådana ämnen där 
innehållet i läroböckerna snabbt förändras. Det rikssvenska utbudet 
av elektroniskt material och tillgängligheten till det undersöks. 
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   Ekonomin

• Gymnasieverksamheten bör tryggas så att en god undervisning kan 
genomföras och att elevernas rättsskydd och jämlikhet säkras.

• Balansen i timresursen mellan de obligatoriska och de valfria studier-
na övervägs, så att inte undervisningsgrupperna i de obligatoriska 
kurserna blir för stora.

• Gymnasiernas inredning och utrustning särskilt i ämnesrummen och 
specialutrymmena ses över och förbättras. Skolbiblioteken förstärks 
och moderniseras och samarbetet med de allmänna biblioteken 
förbättras.

 
 
   Samarbetet

• De regionala samarbetsnätverken utvecklas så att de studerandes 
möjligheter både till närstudier och till nätbaserade flerforms- och 
distansstudier över läroanstaltsgränserna förbättras. Visavi nätbas-
erade flerformsstudier och distansstudier måste särskilt handled- 
nings-, examinations- och finansieringsfrågorna få en lösning. 

• Informationen om möjligheterna att bedriva studier vid andra 
läroanstalter och inom andra skolformer och tillgodoräkna sig 
dessa förbättras och hela det regionala studieutbytet synliggörs i 
läroplanerna, i studieguiderna och på läroanstalternas webbsidor. 

• Studierna över läroanstaltsgränserna borde breddas så att 
gymnasisterna i större utsträckning också väljer yrkesinriktade 
studier. Gymnasiernas samarbete kring språkundervisning, musik och 
konst såväl med den fria bildningen som med institut och högskolor 
utvecklas både lokalt och nationellt

• Samarbetet med skolans olika kringgrupper och näringslivet 
utökas. Läroanstalterna kunde samarbeta mer kring nationella och 
internationella utvecklingsprojekt. 

• Samarbetet mellan svenska och finska gymnasier kan utvecklas 
betydligt, t.ex. kring språkundervisning, nationella och lokala 
kulturyttringar, pedagogiska erfarenheter och kännedom om 
läromedel och undervisningstraditioner.
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   Inför studentexamen

• Tillgången på behöriga lärare också i typiska biämnen förbättras 
både i grundutbildningen och genom fortbildningen, men också 
ämneskombinationerna i skolorna ses över.

• Läroboksproduktionen i realämnena påskyndas. Repetitionsböcker 
och guider av det slag som utkommit på finska bör översättas eller 
skrivas också på svenska.

• De svenska ämneslärarnas kontakter sinsemellan och med de 
finska ämneslärarna, med universitetslärarna och med de ansvariga 
medlemmarna i studentexamensnämnden förbättras. Svensk fort-
bildning för ämneslärarna anordnas i samråd med dessa även i andra 
läroämnen än modersmålet och finska. 

De åtgärdsförslag som framlagts i rapporten visar på behov av ett samordnande arbete 
och insatser för att ge beredskap att förändra och utveckla skolnätet. I många frågor är 
utvecklingen i skolorna beroende av vad som sker inom hela det svenska skolfältet och 
också av utvecklingen i landet i övrigt. Åtgärderna förutsätter också samarbete med 
bland annat lärarutbildningen, förlagen och utbildningsanordnarna. Utbildningsstyrelsen 
tillsätter en arbetsgrupp för andra stadiet som fortsätter det koordinerande arbetet. 
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