
Beskrivning av statistiken 
Genomströmning inom utbildningen på gymnasienivå 2005–2018 

Statistiken över genomströmningen inom utbildningen på gymnasienivå på Åland omfattar de 

treåriga utbildningsprogrammen för unga på Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. 

Specialutbildning, vuxenutbildning och ettåriga utbildningar ingår inte. Uppgifterna visar hur 

stor andel av de som påbörjat studier på ett visst utbildningsprogram under ett visst år som har 

utexaminerats från samma program efter tre, fyra respektive fem eller flera år samt hur stor andel 

som avbrutit studierna. Uppgifter om studieavbrott finns dock endast från 2010. För en liten del 

av de studerande finns inte uppgifter om studiernas slutförande och dessa redovisas i kategorin 

”Okänt”. Undersökningen fångar till exempel inte upp utexaminerade som tagit examen från ett 

annat utbildningsprogram än det där studierna inleddes, om inte personen registrerats med 

studieavbrott från den första utbildningen och nytt nybörjarår på den andra utbildningen. 

Förutom dessa personer ingår bland annat studieavbrott gjorda före 2010 och personer som 

fortsättningsvis avser att slutföra sina studier i ”Okänt”. 

Vissa utbildningar inleddes tidigare med gemensamma program innan uppdelning i mera 

specialiserade utbildningsprogram. Detta gäller för sjöfartsprogrammen samt hotell- och 

restaurangprogrammen, varför man i undersökningen behandlar dessa sammanslagna till 

programgrupper (”Sjöfartsprog.” och ”Kock, servitör”) vid kontroll av genomströmningen. I 

kategorin ”Sjöfartsprog.” ingår utbildningsprogrammen för däcks- och maskinreparatörer, 

fartygselektriker, vaktmaskinmästare samt vaktstyrmän och i kategorin ”Kock, servitör” ingår de 

treåriga utbildningsprogrammen för kockar och servitörer. Också studentlinjen och den tidigare 

förekommande gymnasielinjen har sammanslagits till en gemensam kategori i undersökningen 

(”Student- och gymnasielinjen”) eftersom det relativt ofta förekom att studerande bytte mellan de 

två linjerna.  

Uppgifter om hur många som påbörjat studierna kommer från skolornas studeranderegister och 

avser läget den 20/9 varje år. Uppgifterna om de studerandes examen och avbrott kommer från 

skolornas examensregister och representerar händelser under hela kalenderåret. 

Vidarestudier för de utexaminerade på gymnasienivå 2014–2018 

Statistiken över vidarestudier för de som tog examen på gymnasienivå under femårsperioden 

2014–2018 omfattar de utexaminerade från undersökningen om genomströmningen inom 

gymnasieutbildningen. Här ingår alltså de treåriga utbildningsprogrammen för unga på Ålands 

lyceum och Ålands yrkesgymnasium, medan specialutbildning, vuxenutbildning och ettåriga 

utbildningar inte omfattas. Statistiken visar hur många som utexaminerats från de olika 

programmen under nämnda femårsperiod samt hur många av dem som studerat vidare på 

högskola, universitet eller yrkeshögskola (högskolenivå) under samma femårsperiod. För de som 

studerat vidare på högskolenivå anges inom vilket utbildningsområde de studerade samt 

huruvida de studerade på Högskolan på Åland eller utanför Åland. Om samma person inlett 

flera än en utbildning på högskolenivå under femårsperioden räknades den senast påbörjade 

utbildningen.  

Uppgifterna om de studerande på Högskolan på Åland kommer från utdrag ur skolans 

studeranderegister och gäller läget den 20.9. Uppgifterna om de studerande utanför Åland 



kommer från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och gäller de personer 

som lyfter studiestöd för studier utanför Åland under kalenderåret. 


