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Utbildning för en

hållbar framtid på Åland



Kompetens 2025 - att lära sig att lära
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Kompetens 2025 - att lära sig att lära
I dagens snabba och rörliga samhälls- och arbetsliv är 
det svårt att fastställa vilka färdigheter och kunskaper 
som är gångbara bortom år 2025. 

Förmågan att tillägna sig ny kunskap – att lära sig att 
lära – blir avgörande både i samhället och i arbetslivet. 
Mot bakgrund av detta är det viktigt att skolan kan an-
passa sig och snabbt hantera nya situationer. 

Ålands landskapsregering och lagting har på förslag av 
en parlamentariskt tillsatt utbildningsdelegation anta-
git sex ledord som ska prägla utvecklingen inom den 
åländska skolan och utbildningen fram till 2025. Led-
orden är:

 

HÅLLBARHET
 ENTREPRENÖRSKAP
  DIGITALISERING 
   FLEXIBILITET
    JÄMLIKHET
     INTEGRATION

UTBILDNING PÅ ÅLAND IDAG
Styrkor
î	Bred lärarkompetens.

î Små undervisnings- och studerandegrupper i trygg
 inlärningsmiljö.

î Utrustning och lokaler av hög standard.

î Goda resultat i internationella mätningar.

î Enkel byråkrati och korta beslutsvägar.

î Närhet till arbetslivet.

Utmaningar
î Utbildningspolitiken ska koordineras med strategin 
 för ett hållbart Åland 2051, med fokus på samhälls-
 planering, ekonomisk tillväxt, ökad skattekraft och 
 hållbar utveckling.

î Utbildningsutbudet behöver anpassas till omvärlden och
 samhällsutvecklingen för att möta arbetslivets behov.

î Skolan behöver modeller för användning av digitala 
 verktyg i lärandet.

î Lärmiljöer och undervisningsmetoder måste bättre 
 främja kreativitet, problemlösning och förmåga
 att hantera komplexa sammanhang.

3



HÅLLBAR UTVECKLING
En utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.

(Brundtlandkommissionens rapport ”Vår gemen-

samma framtid”, FN 1987)
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Ansvar och möjligheter bortom imorgon

Det åländska utbildningssystemet ska stå för en hållbar 
ekonomisk, ekologisk, kulturell, social och kompetensmäs-
sig utveckling. Kunskap och innovation är en förutsättning 
för att garantera lokal framgång i en internationaliserad 
värld och för att skapa ett livskraftigt och utvecklingsbe-
näget samhälle. 

Arbete sker allt mer i internationella nätverk och mångkul-
turella sammanhang där olika deltagare tillsammans söker 
nya lösningar. Genom olika former av utbyten och samar-
beten kan vi öka kunskapen i främmande språk. Ett nära 
samarbete mellan representanter i arbetsliv och utbild-
ning garanterar att utbildningen blir relevant och att de 
studerande får den kompetens som efterfrågas. Lärande i 
arbete är ett viktigt verktyg för detta.

Skolan och utbildningen ska vara en lärande miljö som ut-
vecklas genom kritisk och konstruktiv dialog mellan lärare 
och elever. Man delar kunskap, utvecklar och växer tillsam-

Undervisning och lärande för hållbar utveckling
karaktäriseras av:

î Eget inflytande och demokratiska arbetssätt.

î Ämnesöverskridande samarbeten.

î Kreativa och flexibla undervisningsmetoder.

î Individanpassade studievägar.

î Samverkan med näringslivet.

î God genomströmning och få studieavbrott.

î Internationalisering.

î Livslångt lärande.

Det är i skolan som framtidens hållbara entreprenörer, innovatörer och uppfinnare vaknar och 
utvecklas. Den åländska skolan ska ge allmänna färdigheter för ett livslångt lärande. Men skolan 
ska också själv vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar.

LEDORD: HÅLLBARHET
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mans i en trygg miljö. Elever och studerande ska kunna 
påverka sitt lärande och sin studieväg.

Genom samarbete, god genomströmning, färre studieav-
brott och en fungerande validering av kunskap som för-
värvats tidigare, utnyttjas skolans resurser i form av lärare 
och lokaler bättre.



Planerade insatser
î Arbetssätt och metoder tas fram som säkerställer nyckelkom-
 petenser för ett livslångt lärande. 

î Estetiska och praktiska färdigheter ges större tyngd inom 
 olika ämnesområden.

î Möjlighet till individuella studievägar skapas genom samver-
 kan mellan utbildningar.

î Utbildningen utvärderas och utvecklas utifrån nya perspektiv 
 såsom jämställdhet, produktivitet, ekonomi och konkurrenskraft. 

î Samarbete mellan arbetsliv och skola stärks på alla nivåer.

î Ett forskningsråd inrättas och utbildningar på mastersnivå
 i Högskolan på Åland fastställs.

î Konkreta kvalitetskriterier för gymnasieutbildningen tas fram.

î Verksamhetsanpassade styrnings- och resultatuppföljnings-
 system.

î Förlängda budgeteringsperioder för långsiktighet i planeringen.

Mål för en hållbar utbildning
î Våra studerande har stark studiemotivation, kreativitet, ny-
 fikenhet och vilja till nyskapande och medverkar själva i
 beslut kring sin utbildning.

î Väl fungerande validering av tidigare förvärvade kunskaper 
 och kompetenser.

î Utbildningsutbudet uppfyller befintliga behov och svarar för 
 framtida strukturomvandlingar.

î Högskolan på Åland fungerar som en motor för innovation och 
 utveckling.
î Kunskapen och förmågan att röra sig i och mellan olika kulturer 
 är stark.

î Åländska utbildningsarrangörer samarbetar med externa.

î Högskoleutbildningens finansieringsgrunder förnyas.

î Skolan har ett nytt kvalitetssystem som tar hänsyn till bland 
 annat nyckelkompetenser, genomströmning samt interna-
 tionella och lokala samarbeten. 
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I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk:

1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden.

2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion.

3. Undanträngning med fysiska metoder.

I ett sådant samhälle:

4. Hindras inte människor systematiskt från att tillgodose 
sina behov.

Ålands lagting har antagit en internationellt erkänd 
definition av hållbar utveckling. De fyra hållbarhets-
principerna lyder:

HÅLLBARHET – GLASÖGONEN VI 
BETRAKTAR FRAMTIDEN GENOM
Hållbarhet är vår tids största utmaning och ansvar. I framtiden 
gäller det att hitta vägar till tillväxt och framsteg utan att tära på 
jordens resurser eller på människorna. 

Hållbarhetsperspektivet måste genomsyra all slags utveckling. 
Därför används begreppet hållbarhet i broschyren som ett par 
glasögon genom vilka vi tar en titt på de övriga fem ledorden - 
digitalisering, entreprenörskap, jämlikhet, integration och flexi-
bilitet.
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I skolan skapas framtidens företagare

Entreprenörskap i skolan handlar om allt från ren kun-
skap om att starta och driva företag till främjande av 
kreativitet, nyfikenhet, fantasi, självkänsla och själv-
ständigt tänkande - färdigheter som behöver tränas 
och uppmuntras från tidig ålder. Ett entreprenörs-
mässigt förhållningssätt utvecklas i kreativa, innovati-
va och tillåtande inlärningsmiljöer och i sammanhang 
som spänner över flera olika skolämnen. 

Systematisk entreprenörsverksamhet erbjuds idag 
genom bland annat projektet Ung Företagsamhet. 
Eleverna ska även i samarbete med Ålands Närings-
liv ges inblick i olika slags företagsverksamhet. Kon-
takten mellan studerande i Ålands gymnasiums sko-
lor bör intensifieras för att främja utbyte av idéer och 
skapa nytänkande nätverk.

Entreprenörskap i skolan förbereder elever och studerande för att verka på en snabbt föränder-
lig arbetsmarknad. Den åländska skolan ska väva samman företagsamhet, intraprenörskap och 
entreprenörskap och utveckla elevernas kreativa och kommunikativa färdigheter.

LEDORD: ENTREPRENÖRSKAP
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Mål för en entreprenörsvänlig skola
î Entreprenörmässighet och en entreprenörskultur genom-
 syrar all utbildning på alla utbildningsnivåer och förtydligas i
 läroplanen.

î Skolan erbjuder elever och studerande miljöer att utveckla
 kreativitet och nytänkande.

î Utveckling av sociala färdigheter stärks genom insatser
 tillsammans med hemmen.

î Elever och studerande har förmågan att kommunicera och
 marknadsföra sig själva.
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ENTREPRENÖRSKAP

Entreprenörskap är en dynamisk och social 

process, där individer, enskilt eller i samarbe-

te, identifierar möjligheter och gör något med 

dem för att omforma idéer till praktiska och 

målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella 

och ekonomiska sammanhang.

(Definition: Tillväxtverket, Sverige)



Planerade insatser
î Grundskolans läroplan ses över och mål för kunskaper,
 färdigheter och kompetenser sätts utifrån ämnesövergripande
 perspektiv.

î Sambandet mellan konst, kultur, kreativitet och entreprenör-
 skap lyfts fram i läroplanen på alla utbildningsnivåer. 

î Lämpliga lärmiljöer med tanke på entreprenörskap skapas
 i samarbete med arbetslivet på alla utbildningsnivåer. 

î Kursutbud i entreprenörskap/företagande med fokus på 
 praktiskt genomförande erbjuds i all gymnasie- och hög-
 skoleutbildning. 

î Lärarnas entreprenörskompetens utvecklas genom riktade 
 fortbildningsinsatser. 

î Former för fortsatt utvecklingsarbete kring utbildnings-
 program som Ung företagsamhet ska utredas. 

î Kontakten mellan studerande i Ålands gymnasiums skolor
 och inom skolorna ökas för att främja entreprenörsmässig
 verksamhet under skoltiden.

Världen är i stort behov av innovatörer och entreprenörer med 
hållbar utveckling i sinnet. I framtiden utförs arbete i internatio-
nella sammanhang och mångkulturella miljöer och vinst mäts i 
andra valutor än enbart ekonomiska. Två viktiga begrepp inom 
hållbar utveckling är socialt entreprenörskap och CSR – Corpo-
rate Social Responsibility. Det sociala entreprenörskapet går ut 
på att hitta affärsmässiga lösningar på hållbarhetsproblem. CSR 
innebär att applicera hållbarhetsprinciper på redan existerande 
företag.

HÅLLBARHET
OCH ENTREPRENÖRSKAP
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Omvälvande framsteg - oanade möjligheter

Digital kompetens ska garanteras barn och ungdo-
mar i den åländska skolan, som en förutsättning för 
livslångt lärande. Även vuxna behöver en god digital 
kompetens för att delta aktivt i samhälle och arbets-
liv. Digital kompetens innebär att kritiskt kunna ta 
del av och använda informationssamhällets teknik i 
studier, arbetsliv och på fritiden.
Elever och studerande behöver även utveckla sin 
mediekunnighet – alltså förståelse för mediernas roll 

och funktion i samhället, kunskap om vilka förhål-
landen som krävs för att medier ska kunna fylla sina 
funktioner samt förmåga att kritiskt värdera medie-
innehåll utgående från de funktioner medierna bör 
fylla.
Digital kompetens och mediekunnighet utgör till-
sammans begreppet medie- och informationskun-
nighet (MIK).

Idag finns drygt åtta miljarder internetuppkopplade enheter i världen. Mellan 2014 och 2019 
förutspås en tiodubbling av den globala mobila datatrafiken. Digitaliseringen förändrar världen 
i grunden. En digital skola måste flexibelt kunna möta den snabba förändringstakten.

LEDORD: DIGITALISERING
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Mål för en digitaliserad utbildning
î Alla medborgare har digital kompetens och medie-
 kompetens som stöder det livslånga lärandet.

î Alla elever och studerande har god tillgång till relevanta
 digitala verktyg på alla utbildningsnivåer.

î Skolan bidrar till utvecklingen på det digitala området
 och drar nytta av nya metoder och verktyg.

DIGITALISERING
Ordet härstammar från latinets digitus – finger - alltså det 

första som vi människor använde för att räkna på. Digita-

lisering används i dag vanligen i två olika betydelser.

Informationsdigitalisering innebär att analog informa-

tion omvandlas till digital och därmed blir strukturerbar, 

sökbar och tillgänglig via digitala kanaler.

Samhällelig digitalisering är den omvälvande process 

som har gjort, gör och kommer att fortsätta göra det möj-

ligt för människor och organisationer att kommunicera 

och utbyta information på helt nya sätt.

(Definition baserad på ”En digital agenda i människans 

tjänst”, Svenska Statens offentliga utredningar 2014)
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Planerade insatser
î Mediekompetens beaktas på alla nivåer i utbildningssystemet.

î Skolans roll som aktör i informationssamhället utvecklas
 genom användning av digitala, kreativa och öppna lär-
 miljöer.

î Den digitala kompetensen bland vuxna stärks inom den fria
 bildningen.

î Digitala och inspirerande lärmiljöer utvecklas.

î Gemensamma digitala system för administration,
 uppföljning och kommunikation tas i bruk.

î Kunskaper i programmering införs i grundskolans undervisning.

Digitalisering berör såväl ekologisk som ekonomisk och social 
hållbarhet. Nya arbetsarenor och -möjligheter skapas. Jobb vi 
känner till försvinner samtidigt som allt fler människor skapar 
stora värden utan att ha en anställning eller en fysisk produkt. 
Delningsekonomin gör det möjligt att nyttja våra resurser ef-
fektivare och smarta digitala innovationer kan driva hållbar 
tillväxt. Digitaliseringen förvandlar världen, precis som indu-
strialiseringen på sin tid, men det går betydligt snabbare. Det 
är hög tid att sluta betrakta digitaliseringen som en revolution 
och istället börja utnyttja dess möjligheter.

HÅLLBARHET
OCH DIGITALISERING
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Nya vägar till goda resultat

Den flexibla skolan beaktar skillnader på olika stadier 
av skol- och utbildningssystemet från förundervis-
ningen och grundskolan till högskolan och vuxen-
utbildningen. I det flexibla utbildningssystemet or-
ganiseras undervisning och utbildning utifrån den 
enskilda individens behov och förutsättningar. Flexibi-
litet kan innebära individuella studievägar men även 
valet av undervisningsmetoder, form, tid och rum.

Genom att utforma undervisningen kring större 
teman och helheter i relevanta lärmiljöer strävar vi 
till att öka elevernas och studerandes trivsel, moti-

vation och lust att lära. Flexibla utbildningsvägar och 
examina minskar även överlappande utbildningar 
och effektiviserar användningen av utbildningens 
resurser. Ett större kursutbud kan nås genom samar-
bete med skolor utanför Åland.  

Förutsättningar för det livslånga lärandet är att all ut-
bildning och allt kunnande tas tillvara oberoende av var 
och när lärandet har skett. Validering av tidigare förvär-
vad kompetens och tillgodoräknande av kunskap ska 
prioriteras och möjliggöras i hela utbildningssystemet.

Vi är olika och vi lär olika. Den flexibla skolan tar hänsyn till den enskilda individens behov och 
förutsättningar. Flexibilitet kan innebära individuella studievägar men även valet av undervis-
ningsmetoder, form, tid och rum.

LEDORD: FLEXIBILITET
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Mål för ökad flexibilitet i utbildningen
î Flexibla studievägar för både barn, unga och vuxna ger 
 möjlighet till individanpassade studier.

î Vuxenutbildningen beaktar vuxnas behov av kompetens-
 utveckling.

FLEXIBILITET
Synonymer: rörlighet, böjlig-

het, smidighet, anpassbarhet, 

mångsidighet.
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Planerade insatser
î Ett årskurslöst periodsystem med flexibel antagning införs 
 inom yrkesutbildningen.

î Tillgängligheten för vuxna till utbildning ökas.

î Öppna utbildningsresurser på gymnasie- och högskolenivå
 ökar tillgängligheten till utbildning. 

î Uppföljningsinstrument som beaktar svängningar i 
 ekonomin utarbetas, så att utbildningsinsatser snabbt och
 flexibelt kan sättas in.

î Lärarnas tjänstestruktur förändras så att arbetsuppgifterna
 kan varieras och nya karriärmöjligheter skapas.

î Studerande vid Ålands lyceum ges möjlighet att välja
 examensdelar inom Ålands yrkesgymnasium.

î System för tillgodoräknande av kunskap möjliggörs i hela
 utbildningssystemet.

I ett flexibelt utbildningssystem tar man hänsyn till den sociala 
hållbarhetsaspekten. Elever och studerande som själva får ta 
beslut om det egna lärandet och den egna studievägen blir 
mer motiverade och mindre benägna att hoppa av. Dessutom 
kan man genom validering av tidigare kunskap och individan-
passade studier maximalt utnyttja skolans resurser.

HÅLLBARHET
OCH FLEXIBILITET

19



20



Lika god utbildning för alla

Den åländska utbildningen ska på alla nivåer, från grund-
skola till gymnasium och vuxenutbildning, vara likvärdig 
för alla. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, ålder eller 
bakgrund. Särskilda behov av stöd eller specialundervis-
ning ska beaktas. 

Utbildningen ska ge studerande möjlighet att utveckla 
sina färdigheter utifrån de egna resurserna samtidigt som 
den ska förbereda för ett yrkesliv där de individuella lös-
ningarna är färre eller saknas helt.

På Åland ska undervisningen vara lika god för alla. Alla elever och studerande ges möjlighet att 
utifrån sina förutsättningar utveckla en god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Skolan är 
jämlik och organiseras enligt individens behov.

LEDORD: JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET
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Mål för en jämlik och jämställd utbildning
î En undervisning som är likvärdig för alla och organiseras
 enligt individens behov.

î Utbildningsutbudet är oberoende av kön, bakgrund och
 ålder samt beaktar särskilda behov.

î Skolan har resurser och beredskap att möta studerande 
 som behöver särskilt stöd så att dessa kan ta del av utbild-
 ningar och få goda förutsättningar att ge sig ut i arbets-
 livet.

î Färre elever i grundskolan förs över till anpassad läroplan.

JÄMLIKHET/JÄMSTÄLLDHET
Begreppet jämlikhet innefattar alla människors 

lika rättigheter och möjligheter. Begreppet jäm-

ställdhet används då det handlar om relationer 

mellan könen.
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Jämlikhet och jämställdhet handlar om social hållbarhet – 
om rättigheter, rättvisa och individuella behov. I en socialt 
hållbar skola får alla individer de kunskaper och färdigheter 
de behöver för ett självständigt liv och för att kunna 
fungera som aktiva medborgare i ett demokratiskt, jämställt 
och jämlikt samhälle. Alla ska kunna pröva, ta risker, lyckas 
och misslyckas. Tittar man globalt på hållbarhet och jämlik-
het handlar det om att alla människors hälsa och miljö är lika 
viktig som vår. Tillväxt och utveckling hos oss får inte förstöra 
för människor på andra platser.

Planerade insatser
î Vi skapar och använder verktyg för att känna igen
 särskilda behov och inlärningssvårigheter under
 alla skolstadier, även för vuxna.

î Med mer flexibla arbetssätt och undervisningsmetoder
 minskar vi antalet elever som behöver anpassad läro-
 plan.

î Genusbedömning av betygssättning genomförs i
 grundskolan och i gymnasiet.

î Vi motverkar könsstereotypa studie- och yrkesval
 genom en genuskartläggning som används som
 underlag inför förändringar inom utbildningsutbudet.

î Lärare och utbildningspersonal fortbildas i jämlikhets-
 och jämställdhetsfrågor.

HÅLLBARHET
OCH JÄMLIKHET
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En skola som fungerar för alla

Skolan är en viktig grogrund för en fungerande inte-
gration av inflyttade vuxna och barn. Att lära sig förstå 
språket, arbetslivets och samhällets spelregler är en 
nyckel för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden och 
bli en fullvärdig medborgare.

I nuläget erbjuds i grundskolan stödundervisning 
i svenska under fem år efter att eleven anlänt, men 
många som anländer till grundskolan sent har ändå 
bristande språkfärdigheter då de fullgjort läroplikten. 

På gymnasienivå saknas strategi och redskap för för-
djupning i svenskkunskaperna för inflyttade. För vux-
na ordnas integrationsutbildning av Medborgarinsti-
tutet i Mariehamn.

Efterfrågan på frivillig integrationsutbildning kommer 
sannolikt att öka. För att fler inflyttade ska kunna till-
godogöra sig gymnasieutbildning behövs en bättre 
koordinering mellan olika utbildningar.

En integrerad skola ska fullvärdigt beakta även dem som på grund av bristande språkkunskaper 
har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Anpassningen till det åländska samhället och en 
ökad integration stärks genom insatser för att stärka hemspråket.

LEDORD: INTEGRATION
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INTEGRATION
används särskilt för att beteckna de sociala 

processer genom vilka minoriteter, t.ex. in-

vandrade etniska grupper, slussas in i och 

blir delaktiga av det nya samhälle de flyttat 

till. Det kan gälla deras arbets- och bostads-

marknad, skola och utbildning eller deras 

sociala, kulturella och politiska liv.

Mål för ett integrerat utbildningssystem
î Stärkt förmåga att kommunicera och förstå arbetslivets
 och samhällets spelregler hos elever och studerande. 

î Inflyttade vuxna kan snabbt ta sig ut i samhället som
 fullvärdiga medborgare. 

î Alla inflyttade barn klarar av att genomföra grund-
 skolan. 

î Integrationsutbildningen lägger grunden för fortsatt
 utbildning på alla nivåer och för att komma in på
 arbetsmarknaden.



Integration faller inom ramen för social och kulturell hållbarhet. 
Det handlar om att respektera grundläggande mänskliga rät-
tigheter och inte diskriminera någon. Men integration tangerar 
även den ekonomiska hållbarheten – vi behöver snabbt kunna 
ta tillvara den kompetens som inflyttade bär med sig. I en håll-
bar integrerad skola får alla individer de kunskaper och färdig-
heter de behöver för att kunna fungera som aktiva medborgare 
i ett demokratiskt, jämställt och jämlikt samhälle.

HÅLLBARHET
OCH INTEGRATION
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Planerade insatser
î Inflyttade med svaga kunskaper i hemspråk ges möjlig-
 heter att lära sig svenska.

î Undervisning i svenska som andra språk införs i grund-
 skola och gymnasium.

î Integrationen förbättras genom kurser i samhällsorien-
 tering.

î Skyndsam utredning av möjligheterna till förberedan-
 de utbildning inför fortsatta studier.

î Integrationsutbildningen kompletteras med vägled-
 ningstjänster.
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Ålands Landskapsregering antog 26.6.2015
ett utbildningspolitiskt program för landskapet.

Denna publikation beskriver programmet.

Utbildnings- och kulturavdelningen

www.regeringen.ax/utbildning-larande


