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DISKUSSION MED 
GRUPPHANDLEDARE



INFORMATION OM 
STUDENTEXAMEN 

STUDENTEXAMEN AVLÄGGS ETAPPVIS  

RÄTT ATT UTNYTTJA (HÖGST) TRE PÅ VARANDRA FÖLJANDE 
SKRIVNINGS-TILLFÄLLEN 

T.EX. VÅR - HÖST -  VÅR 

HUR PLANERA DETTA?



STEG 1

VAL AV OBLIGATORISKA ÄMNEN (4 ST): 

MODERSMÅL (obligatoriskt) 

3 ST ÄMNEN FRÅN FÖLJANDE (obs! ett prov bör vara på A-nivå): 

provet i det andra inhemska (A el. B) 
provet i främmande språk (A el. C) 
provet i matematik (A el. B) 
provet i realämnena (ett realämne) 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/sv_foreskrifter_svenska_som_andra_sprk.pdf


STEG 2

VAL AV EXTRA ÄMNEN!

HUR VÄLJA MELLAN OBLIGATORISK OCH EXTRA?



STEG 3

HUR PLANERA? 

ALLA GÖR EN PLAN PÅ WILMA TILLSAMMANS MED 
STUDIEHANDLEDAREN 

KRAV FÖR ATT FÅ RÄTT ATT SKRIVA: 

ämnets obligatoriska kurser bör vara avlagda 

i valfria språk ska minst 3 kurser ha avlagts (8 rekommenderas).  

undantag: t.ex. hemspråk. Tala med rektorn. 



STEG 4

HUR SKER ANMÄLNINGEN? 

anmälan görs på Wilma (i medlet av maj efter att vårens resultat kommit) 

fyll i anmälan (blankett: STUDENTANMÄLAN - bindande) 

printa ut anmälan (hemma eller i skolan)  

hämta anmälan till studiehandledare eller rektor som kvitterar den 

betala räkningen för studentskrivningarna 

räkning fås från kansliet/av grupphandledaren (mer info i maj)  
grundavgift 14 euro/provskrivningstillfälle, 28 euro/prov 

deadline 30.6.



STEG 5

HUR SKA MAN FÖRBEREDA SIG PÅ SKRIVNINGARNA?

proven bygger på de nationella obligatoriska och fördjupade kurserna

trenden går mot att frågorna innehåller mer tvärvetenskapliga uppgifter

skolan ordnar studentförberedande kurser

ämnesläraren ger tips om studentproven, prata med läraren

rekommenderas att bekanta sig med provinnehållet redan på sommaren 
MEN kom ihåg att göra annat än skolarbete på sommaren



STEG 6

HUR AGERA VID PROVTILLFÄLLET? 

kom i tid till skolan 

vid sjukdomsfall - anmälan till skolan i god tid + ett läkarintyg 

praktisk information om skrivningarna ges på hösten 

dubbelkolla provdagarna (se studentexamensnämndens 
hemsida)

http://www.ylioppilastutkinto.fi/se/studentexamen/tidtabeller/13-aikataulut/160-hoesten-2014-provdagarna
http://www.ylioppilastutkinto.fi/se/studentexamen/tidtabeller/13-aikataulut/160-hoesten-2014-provdagarna


LÄS- OCH SKRIV INTYG 

Examinander med läs- och skrivsvårigheter har möjlighet att anhålla om    
   a. specialarrangemang (krävs minst nivå medelsvår i ett av testområdena) 
   b. kompensation 

Specialarrangemang kan vara t.ex. 
- förlängd tid 
- inspelning med längre pauser vid hörf.prov  
- rätt att använda dator för renskrivning av svar 

 - kontakta speciallärare om ni funderar på något (bo-hakan.soderlund@edu.hel.fi) 
  



RESULTAT
laudatur            L = 7 poäng 
eximia cum laude   E = 6 poäng  
magna cum laude   M = 5 poäng  
cum laude approbatur  C = 4 poäng  
lubenter approbatur  B = 3 poäng 
approbatur    A = 2 poäng 
improbatur    I = 0 poäng 

poängtalen har bl.a. betydelse då man räknar kompensation för ett underkänt 
obligatoriskt prov 

provresultaten offentliggörs på hösten kring 20 november, våren kring 20 maj 



ATT FÖRNYA ETT GODKÄNT PROV

Får förnyas en gång 
  

Ingen tidsgräns 

Bästa vitsordet för ifrågavarande prov upptas på studentbetyget 

Separat betyg om ett prov förnyas efter examen



ATT FÖRNYA ETT UNDERKÄNT PROV

Får förnyas två gånger  

Ett underkänt obligatoriskt prov skall förnyas inom de tre examenstillfällen som följer 
omedelbart på det tillfälle då det underkända provet avlades  

Ett underkänt obligatoriskt prov på A-nivå kan förnyas genom att delta i provet enligt 
kort lärokurs i samma ämne 

I studerandes examen skall ändå fortfarande finnas minst ett obligatoriskt  prov på 
den mest krävande nivån 

Om en examinand har underkänts i ett enskilt (obligatoriskt) prov kan examen ändå 
bli godkänd på basen av kompensation 

Ett underkänt extra prov skrivs inte ut på studentbetyget



DEN DIGITALA 
STUDENTEXAMEN

Tidtabellen https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/

Poängsättningen ändras, tjänsterna digitaliseras, strukturen 
kvarstår nästan i sin helhet (frågornas antal + hörfarna) 

Studerandes ansvar - lära sig boota sin egna dator, skaffa 
tilläggsutrustning (hörlurar, och vid behov trådmus, adapter) 

Övning sker, och vi har lärare som är insatta på att lösa problem 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/


Fortsättning på hösten 
(november): 

”Att komma ut ur skolan” 


