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Studentexamen för den som inlett 
skrivningarna våren/hösten 2021

Fyra obligatoriska prov
Studerande bör avlägga fyra obligatoriska prov 
enligt följande:

Modersmål

+ 3 prov av följande:
• Andra inhemska språket
• Ett främmande språk
• Ett realämne
• Matematik



Studentexamen för den som inlett 
skrivningarna våren/hösten 2021

Extra prov
Dessutom kan man avlägga extra 
prov ur följande grupper:

Språk

Realämnen

Matematik



Studentexamen för den som inleder 
skrivningarna våren 2022 

Fem prov
Alla skriver modersmålet samt fyra 
ämnen ur minst tre av följande grupper

• Det andra inhemska språket
• Främmande språk
• Realämne
• Matematik

• Minst ett prov av högre svårighetsgrad 

• Begreppen obligatoriska och extra prov faller 
bort



Studentexamen för den som inleder 
skrivningarna våren 2022 

Andra prov
Dessutom kan man avlägga andra 
prov ur följande grupper:

Andra inhemska språket

Främmande språk

Realämnen

Matematik

Modersmålet och litteratur

Det är dessutom möjligt att avlägga 
prov av olika svårighetsgrad i samma 
ämne.



Studentexamen

Anmälan
För att få delta i ett prov bör samtliga obligatoriska kurser i 
ämnet vara avlagda senast inom period 3.

Bindande anmälan till vårens skrivningar sker 24.11 -26.11. 
Vid behov kan man komplettera sin anmälan efter att 
resultaten från höstens skrivningar har kommit.

Anmälan görs i wilma (blankett ”studentexamen, bindande 
anmälan”) och bekräftas hos rektor och biträdande rektor 
enligt tidtabellen ovan.



Studentexamen

Avgifter
Grundavgift 14 euro

Provavgift 28 euro

Betalningsblanketten kommer efter jul

Betalas inom januari



Slutförandet av 
gymnasiestudierna



Slutförandet av gymnasiestudierna

Prestationer
Samtliga studieprestationer ska vara slutförda 
inom period 3.

Studerande bör ha avlagt 75 kurser.



Slutförandet av gymnasiestudierna

Slutbetyg och avgångsbetyg

Studerande erhåller slutbetyg då hen fullgjort kurserna i sitt 
studieprogram.
Slutvitsordet i respektive ämnen framgår ur slutbetyget. 
Slutvitsordet fastställs av ämneslärare på basen av de enskilda 
kursvitsorden.
För att försöka höja slutbetygets vitsord till avgångsbetyget kan 
studerande delta i ett slutförhör som omfattar samtliga avlagda 
kurser i ett läroämne.
Avgångsbetyget som delas ut vid dimissionen är antingen 
(vanligen) identiskt med slutbetyget eller skiljer sig från slutbetyget 
om ett slutvitsord i något läroämne har höjts genom slutförhör.



Resultat & dimission

Resultat
Studentskrivningsresultaten för höstens skrivningar publiceras 
kring 20. november.

Resultaten från vårens skrivningar publiceras kring 20. maj.

Skolan överför resultaten till wilma för påseende när de kommit 
från studentexamensnämnden.



Dimission
Generalrepetition to 2.6.2022  kl. 16.00 

Dimission lö 4.6.2022  kl. 10.00
Dimissionen slutar ungefär kl. 12.30

Välkommen!

Resultat & dimission


