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BASINFORMATION
Fyra obligatoriska ämnen. I din studentexamen skall ingå 
fyra obligatoriska ämnen, av vilka modersmålet måste 
vara ett. De övriga tre väljer du bland följande ämnen: 
det andra inhemska språket, ett främmande språk, ett 
realprov, provet i matematik. Utöver detta kan du avlägga 
ett eller flera extra prov. Det finns inte någon begränsning i 
antalet prov som kan ingå i examen.

Tre examenstillfällen. Du har rätt att använda upp till tre på varandra 
följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår) för att avlägga din examen. 

Bygger på kurserna. Provuppgifterna i studentexamen bygger på inne-
hållet i de obligatoriska och fördjupade kurserna. För att klara din examen måste 
du bli godkänd i alla obligatoriska prov. Om du blir underkänd i ett obligatoriskt 
ämne kan din examen ändå godkännas genom kompensation (se sidan 11). 
Om du blir underkänd i ett frivilligt ämne lämnas detta automatiskt bort och 
kommer inte med på ditt examensbetyg. Ett godkänt prov i ett frivilligt ämne 
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kan inte lämnas bort, det upptas alltid på betyget.
Finska. Du kan avlägga provet i finska antingen som traditionellt språkprov 

eller som modersmålsprov. Vi rekommenderar ändå att du väljer det traditionel-
la språkprovet i finska, eftersom undervisningen i finska vid svenska gymnasier 
inte förbereder för modersmålsprov. Du kan efter slutförd examen komplettera 
din examen med modersmålsprovet i finska, om du så vill.

Språk. Vid ett och samma examenstillfälle kan du avlägga endast ett prov i 
språk enligt lång lärokurs (A-språk). Om flera språk på A-nivå ingår i din examen 
måste dessa prov avläggas vid skilda tillfällen. Vid ett och samma examenstillfäl-
le kan du avlägga två språk enligt kort lärokurs.

att förnya prov.  
Varje godkänt prov kan förnyas 
en gång. Ett underkänt prov kan 
förnyas två gånger. 

Nivå.  
Du får själv avgöra på vilken nivå 
proven i de olika ämnena avläggs, 
oberoende av ditt studieprogram. 
Minst ett obligatoriskt prov måste 
avläggas enligt A-nivå. 

Rätt att delta.
För att få rätt att delta i ett exa-
mensprov i ett ämne måste du ha 
avlagt alla obligatoriska kurser 
i ämnet. För att delta i ett språk 
enligt kort lärokurs måste du ha 
avlagt minst 3 kurser i språket. För 
deltagare i vårens studentprov 
måste de obligatoriska kurserna 
vara avklarade senast efter period 
3, för hösten senast efter period 5 
föregående vår.
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ANMÄLAN TILL 
STUDENTEXAMEN

Du ska personligen anmäla dig till studentexamen på en särskilt 
blankett på Wilma. Fyll i de ämnen du ämnar avlägga vid ifrågavarande ex-
amenstillfälle. Printa ut anmälan, underteckna den och hämta den till på 
utsatt tid för studentanmälan. Anmälan är bindande. Sista dag för anmälan 
till vårens studentprov är 20 november, till höstens studentprov 6 juni.   

Bindande val. Då du anmäler dig första gången för studentexamen 
avgör du också vilka prov du avlägger som obligatoriska, och vilka som frivil-
liga. Detta val kan inte ändras, utan gäller under följande examensomgångar 
(om du deltar i flera skrivningstillfällen). 

Nivåval. Du avgör också (i språk och matematik) på vilken nivå du av-
lägger provet (A = lång lärokurs, mera krävande nivå, B = kort lärokurs, all-
män nivå). Också detta val är bindande för eventuella fortsatta examenstill-
fällen. Om du blivit underkänd i ett obligatoriskt prov på A-nivå har du dock 
rätt att förnya provet på lägre nivå – se stycket Att ta om ett underkänt prov 
(s 12).

Granskning.
Anmälan granskas av rektor, 

prorektor och/eller studie-

handledare. Du kan granska 

din anmälan på Wilma  

(se blanketter). 
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Datum för examenstillfällen 
hösten 2015

Datum för examenstillfällen 
våren 2016

Avgifter. Examensavgifterna utgörs av en grundavgift, som erläggs för 
varje examensomgång man deltar i, och en provavgift, som erläggs för varje 
prov. Examensavgifterna fastställs inför varje examenstillfälle (höst, vår). 
Examensavgifterna betalas med ett inbetalningskort som du får i skolans 
kansli efter att din anmälan lämnats in.

Intyg som lämnas in i 
samband med  
studentexamen
Särskilda intyg som behövs i 
samband med studentexamen 
(intyg över läs- och skrivsvårig-
heter, läkarintyg som föror-
dar särskilda arrangemang för 
studeranden, etc.) skall skaffas 
i god tid före skrivningarna och 
lämnas in till rektor.

DATUM  
FÖR PROVEN
officiell information. 
Studentexamensnämnden publi-
cerar på sin webbsida datumen för 
studentexamensproven.
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LÄS- OCH  
SKRIVSVÅRIGHETER

Läs- och skrivsvårigheterna graderas på en skala 0–4 (0 = ingen 
störning, 4 = svår). Om en examinand har läs- och skrivsvårigheter och vill 
att detta skall beaktas i studentexamen skall han/hon skaffa fram en utred-
ning över läs- och skrivsvårigheterna. Utredningen skall vara gjord på en 
blankett som nämnden fastställt och skall vara utfärdad innan examinan-
den anmäler sig till sitt första prov för studentexamen.

Hur beaktas svårigheterna?
Läs- och skrivsvårigheter kan beaktas antingen genom kompensation el-
ler genom specialarrangemang. En examinand kan genom kompensation i 
gränsfall få ett vitsord höjt i ett skrivningsämne. Om specialarrangemang 
har beviljats är svårigheterna beaktade genom dessa arrange mang, då bevil-
jas i normala fall inte kompensation.

Specialarrangemang 
En examinand med medelsvåra eller svåra (3–4) läs- och skrivsvårigheter 
kan anhålla om specialarrangemang vid student proven. Specialarrange-

När lämnas  
intygen in?
Lämna in intyget över läs- och 
skrivsvårigheter till rektor i 
samband med första anmälan 
till studentexamen.

Anhållan om special-
arrangemang lämnas in före 
första anmälan till studentexa-
men. Intygen skall alltså skaffas 
i god tid, lämpligen redan under 
första eller andra studieåret i 
gymnasiet. Vänd dig till gymna-
siets special lärare, som hjälper 
och ger råd.
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mang vid prov kan vara förlängd tid, inspelning med längre pauser vid hör-
förståelseprov, uppgifter skrivna med stora bokstäver och rätt att använda 
dator för renskrivning av svar.

REGLER VID  
SKRIVNINGARNA
Hörförståelseproven 
Alla deltagare bör vara på plats senast 15 min innan provet börjar. 
Ingen utrustning medtas till skrivsalen (skolan förser er med penna och 
gummi). Deltagare i hör förståelse prov är befriad från lektioner före provtil-
lfället. Efter provtillfället deltar du normalt i lektioner. 

De skriftliga proven 
Deltagarna i studentproven samlas kl 8.30. Alla bör infinna sig i god 
tid! Ytterkläder, väskor och värdeföremål kan sättas in i eget elevskåp eller 
ställas innanför glasväggen vid gymnastiksalen (då du tas in i salen).

inga Telefoner.

Mobiltelefoner och annan 

elektronisk utrustning får 

inte medtas i skrivnings-

salen!

Sjukdom under  
skrivningsdag
Om du blir sjuk inför en skriv-
ningsdag skall rektor underrät-
tas i så god tid som möjligt. Vid 
sjukdom skall alltid läkarintyg 
skaffas, där det framgår när 
sjukdomen brutit ut, sjukdo-
mens art, feberläge, mm. Inty-
get skall ges till rektor.
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Utrustning. Till skrivningssalen medtas endast skriv utrustning (inte 
papper!), samt för matematikprov och realprov godkända räknare och tabel-
ler. All utrustning skall läggas synligt på en bricka som du får före provet. 
Omslagspapper m.m. tas bort på förhand. Burklock bör vara öppnade då du 
går in i salen.

Tabeller och räknare. Matematiktabeller och räknare lämnas in 
för granskning senast kl 12 dagen före respektive prov (fysik, kemi, geografi, 
matematik). De skall vara försedda med innehavarens namn. Granska att 
räknaren är laddad.

Mat. Under skrivningsdagarna får du en lätt mellanmålsartad kost i skriv-
ningssalen. Det är ändå bra att själv ta med något att äta och dricka för dagen.

tiden. Provtiden vid de skriftliga studentexamensproven är 6 timmar. För 
en studerande som avlägger två extra språk enligt kortare kurs under samma 
provdag är provtiden 8 timmar. Då kustodierande lärare meddelar att provet 
avslutas måste du omedelbart lägga ifrån dig pennan och avsluta arbetet.

Inlämning. Studentproven får lämnas in tidigast kl 12.00. Först däref-
ter får man avlägsna sig från skrivningssalen. Alla papper som delats ut vid 
provtillfället bör lämnas in. 

fusk. Om du gör dig skyldig till svikligt förfarande eller annars grovt 
bryter mot ordningen, betraktas alla prov som du deltar i under ifrågavaran-
de examen som underkända. Du kan också mista rätten att delta i prov vid 
följande examenstillfälle.

Anvisningar  
för proven
namn och nummer. 
Skriv alltid namn och examinandnum-
mer på alla papper du använder, även 
s.k  “klottpapper”. Ingenting får an-
tecknas utanför papprets marginaler. 
Papper och pennor. 
Färgpennor kan användas vid illustra-
tioner – röd penna får dock inte använ-
das! De papper som inte utgör själva 
provprestationen märker du ut före 
inlämnandet genom att dra ett sned-
streck över varje behandlad sida. 
Då du lämnar in.  
Granska att du skrivit namn och 
examinand nummer på alla papper. 
Sortera pappren.  
Den egentliga provprestationen, kon-
cept och oanvända papper skilt för sig. 
Alla papper ska  
lämnas in! 
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REALÄMNES- 
PROVEN
I realämnesproven besvaras varje uppgift på skilt pap-
per. Som rubrik för uppgiften antecknas endast ämnet 
och uppgiftens nummer, t ex Geografi 2 (eller GE 2). 

Besvara det antal uppgifter som krävs (6 eller 8), inte mera, inte heller 
mindre! Om du svarat på flera uppgifter än tillåtet görs ett poängavdrag för 
varje extra svar. 

Kan man skriva realprov i flera ämnen?
Man kan skriva flera ämnesrealer. Under en provdag kan man dock 
delta i endast ETT ämnesrealprov. Utnyttjar man båda realprovsdagarna kan 
man avlägga två realprov vid varje examensomgång (vår respektive höst). I 

Olika  
uppgiftstyper.

Om uppgiften består av två el-

ler	flera	delar	(pu
nkt	a,	b,	osv)	

skall du besvara alla deluppgif-

ter. Om uppgiften är alternativ 

besvaras endast ett av alterna-

tiven: A eller B. 

Hur många uppgifter 
besvarar man? 
Antalet provuppgifter i de en-
skilda realämnesproven varierar 
mellan 10–13, likaså antalet upp-
gifter som skall besvaras (6–8), 
se tabellen nedan. Uppgifterna 
grundar sig på innehållet i de 
obligatoriska och fördjupade 
kurserna i ämnet. Bland uppgif-
terna kan ingå 1–4 uppgifter som 
överskrider ämnesgränserna.
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tabellen nedan kan du se vilka ämnen som skrivs samma dag (man kan så-
ledes välja endast ett av dem för varje examenstillfälle), hur många obligato-
riska och fördjupade kurser ämnet har (som ligger som grund för provupp-
gifterna), antal uppgifter som besvaras och antal uppgifter totalt, per ämne.

realgrupp 1

Ämne Kurser Antal uppgifter

psykologi 1 + 4 6 av 10
filosofi	 1	+	3	 6	av	10
historia 4 + 2 6 av 10
fysik 1 + 7 8 av 13
biologi 2 + 3 8 av 12

realgrupp 2

Ämne Kurser Antal uppgifter

ev-luth religion 3 + 2 6 av 10
ortodox religion 3 + 2 6 av 10
livsåskådning 3 + 2 6 av 10
samhällslära 2 + 2 6 av 10
kemi 1 + 4 8 av 12
geografi	 2	+	2	 6	av	10
hälsokunskap 1 + 2 6 av 10

Råd med tanke på  
din kursplanering
Eftersom uppgifterna i äm-
nesrealprovet grundar sig på 
innehållet i de obligatoriska och 
fördjupade kurserna är det vik-
tigt att du läst alla dessa kurser 
i det/de realämnen du planerar 
att skriva i studenten. 

Fundera över vilket / vilka re-
alämnen du är mest intresserad 
av, vilka ämnen du tror att du 
har mest nytta av med tanke på 
fortsatta studier efter studen-
ten. 

Följ ämnets rekommenda-
tioner gällande när och i vilken 
ordning du avlägger kurserna 
(se häftet Kursutbud). Fråga dina 
lärare om allt du vill veta som 
gäller realprovet i deras ämne.
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BEDÖMNING  
AV PROV- 

PRESTATIONERNA
Skolans lärare gör en preliminär bedömning av provprestationerna. 
Skolan meddelar dig resultatet av denna bedömning. Märk att det kan ske 
förändringar i den preliminära bedömningen vid behandlingen i studentex-
amensnämnden.

Studentexamensnämnden bedömer slutligt alla provprestatio-
ner. Resultatet av nämndens bedömning blir klart vid vårens skrivningar 
omkring 20.5 och för höstens del omkring 13.11 och sänds ut till alla gymna-
sier samtidigt (se stycket Resultat och studentbetyg, s 13).

Kompensation
Om en examinand har underkänts i ett obligatoriskt prov kan student-
examensnämnden ändå godkänna dennes examen på basen av kompensa-
tion. För varje godkänt prov ges följande kompensationspoäng: L(7), E(6), 
M(5), C(4), B(3), A(2). 12 poäng kompenserar vitsordet i+, 14 poäng vitsor-
det i, 16 poäng vitsordet i– och 18 poäng vitsordet i =.

Studentexamens-
vitsorden.
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
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Kompensation beräknas automatiskt. Om examinanden inte 
önskar få kompensation skall han skriftligt anhålla om detta hos studentex-
amensnämnden. 

Att ta om ett underkänt prov
Ett underkänt obligatoriskt prov får tas om två gånger under de tre 
examenstillfällen som följer omedelbart på det tillfälle då provet blivit un-
derkänt. 

Ett underkänt obligatoriskt prov på den mera krävande nivån kan tas om 
genom att delta i ett prov som bygger på kort läro kurs i samma ämne. Det 
är endast ett obligatoriskt prov som kan förnyas på lägre nivå – i ett extra 
(frivilligt) prov kan man inte byta nivå vid förnyande av provet.

En examinand som avlagt modersmålsprovet i finska och blivit under-
känd i detta prov kan ta om provet genom att delta i (det vanliga) provet i 
finska. Examinanden bör dock fortfarande ha minst ett prov på den mera 
krävande nivån bland de obligatoriska proven i sin examen. 

Om ett underkänt obligatoriskt prov har kompenserats får det tas om två 
gånger utan tidsgräns. Också ett underkänt extra prov får tas om två gånger 
utan tidsgräns.

Att ta om ett  
godkänt prov
Varje godkänt prov i studentex-
amen får förnyas en gång. Det 
finns	ingen	tidsgräns	för	omtag-
ning av ett godkänt prov. Det 
bästa vitsordet i ifrågavaran-
de prov (inom examenstiden) 
upptas på studentbetyget. Om 
provet höjs efter avlagd examen 
utfärdas ett skilt betyg över 
prestationen. Det är möjligt att 
vid ett och samma examenstill-
fälle dels ta del i prov som ingår 
i examen, dels ta om ett tidigare 
underkänt eller ett godkänt 
prov. Observera att en avbruten 
prestation (K) räknas som att 
provet har förnyats en gång.
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Resultat och studentbetyg
De examinander som blivit godkända i de obligatoriska proven och 
får avgångsbetyg från gymnasiet, får också ett studentexamensbetyg. Stu-
dentbetyget dateras enligt det examenstillfälle då alla obligatoriska prov av-
lagts och blivit godkända. I betyget införs vitsorden för de godkända proven. 
Ett underkänt prov som kompenserats antecknas dock. I betyget anges ock-
så vilka prov som avlagts som obligatoriska och som extra, på vilken nivå 
provet avlagts samt vitsorden som getts för proven. Om en examinand inn-
an betyget ges har tagit om något prov, antecknas i betyget det bästa vitsor-
det för provet i fråga. 

Rätt till kontrollbedömning  
samt möjlighet att granska bedömningen
Det är möjligt att i särskilda, motiverade fall få kontrollbedömning av ett 
examensresultat i ett examensämne. Ansökan om detta görs av examinan-
den eller vårdnadshavaren till minderårig examinand och lämnas skriftligt 
till gymnasiets rektor inom 14 dagar från det att eleven fått del av resultaten 
i skrivningarna. Studentexamensnämnden uppbär en avgift för kontrollbe-
dömningen. Avgiften återbetalas om kontrollbedömningen leder till ändring 
i bedömningen. 

En examinand har numera också möjlighet att i angeläget fall få se sin 
provprestation och de anteckningar om bedömningen som eventuellt gjorts 

MERA INFO?
En fullständig information om 

studentexamen	finns	också	på	

student examens nämndens 

hemsida, www.ylioppilas-

tutkinto.fi/se
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på den. Examinanden skall då ta kontakt med studentexamensnämndens 
kansli, för vårens prov tidigast i juli och för höstens prov i slutet av decem-
ber. Närmare information om dessa förfaranden ges av gymnasiets rektor.

Offentliggörandet av resultaten
Då resultaten blivit klara informerar skolan de blivande studenterna 
om de praktiska arrangemangen inför dimissionen via någon informations-
kanal. 

Om en examinand inte vill ha sitt namn publicerat i samband med stu-
dentexamensresultaten, måste han/hon skriftligen i god tid meddela både 
skolan och studentexamensnämnden om detta.

Resultaten.
Resultaten blir klara för höst-

provens del omkring 13 no-

vember, för vårens student-

examensprov omkring den 

20	maj,	och	finns	efter	det	till	

påseende i skolan.
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