
  

ALLMÄN INFORMATION 
 

 
Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. 

Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen 
www.studentexamen.fi/se 

 

 
STUDENTEXAMEN 
 
Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: 
 

 provet i modersmål  
 

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik ska avläggas på   
A-nivå (lång)): 
 

 provet i det andra inhemska språket 
 provet i ett främmande språk 
 provet i matematik 
 ett av proven i realämnena 

 
Utöver de obligatoriska proven kan du delta i ett eller flera extra prov. 
 
Mera information om studentproven i de enskilda ämnena får du av ämnesläraren eller på 
studentexamensnämndens hemsida www.studentexamen.fi 
 
 
ATT TA OM ETT PROV 
 
Ett godkänt prov får tas om en gång. Det finns ingen tidsgräns för att göra om ett godkänt prov. Ifall 
du tar om ett godkänt prov innan du hunnit få ditt studentexamensbetyg, är det ditt bästa vitsord för 
provet i fråga som förs in på betyget. 
Ett underkänt obligatoriskt prov får tas om två gånger under de tre examenstillfällen som följer 
omedelbart efter det tillfälle där provet underkänts. En examinand som inte avlägger sin examen 
inom fastställd tid måste ta om hela examen. 
Ett underkänt extra prov får tas om två gånger utan tidsbegränsning. 
 
 
I KORTHET 
 

o Du kan sprida din examen så att du avlägger examen under högst tre examenstillfällen  
(höst-vår-höst eller vår-höst-vår). 

o Du har rätt att delta i ett prov när du läst åtminstone de obligatoriska kurserna i läroämnet. 
o Du anses ha börjat avlägga examen när du första gången anmäler dig till ett obligatoriskt eller 

ett extra prov i examen. 
o Du får studentexamensbetyget när du skrivit och fått godkänt i fyra obligatoriska prov och 

dessutom fått avgångsbetyg från gymnasiet. 
o Du kan få ett avgångsbetyg från skolan då slutvitsorden i alla ämnen i studieprogrammet är 

klara. Slutvitsord ges då 2/3 av kurserna i ämnet är godkända. 



DATUM FÖR STUDENTPROVEN 
 
HÖSTEN 2016   
 
Hörförståelseproven 
måndag  12.09. främmande språk, lång lärokurs 

engelska  kl. 8.30   
tisdag  13.09. finska, lång och medellång lärokurs  
    kl. 8.30   
onsdag  14.09. främmande språk, kort lärokurs 
  franska  kl. 8.30   

 spanska  kl. 11 
 engelska  kl. 13 
 ryska   kl. 14 
 italienska  kl. 15   

De skriftliga proven 
fredag 16.09. modersmålet,  textkompetens 
måndag  19.09. religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi,  
  hälsokunskap 
onsdag  21.09. främmande språk, lång lärokurs 
fredag  23.09. det andra inhemska språket, finska, lång och medellång lärokurs 
måndag  26.09. modersmålet, essäprov 
onsdag  28.09. matematik, lång och kort lärokurs 
fredag  30.09. psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi  
måndag 03.10. främmande språk, kort lärokurs 
 

 
VÅREN 2017 
 
Hörförståelseproven 
måndag  13.02. finska, lång och medellång lärokurs 

kl. 8.30 
tisdag  14.02. främmande språk, lång lärokurs  
  engelska  kl. 8.30   
onsdag  15.02. främmande språk, kort lärokurs 
  kl. 8.30 och framåt 
 
Skriftliga prov 
måndag  13.03. modersmålet, textkompetens  
onsdag  15.03. psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi    
fredag  17.03. främmande språk, lång lärokurs  
måndag  20.03. det andra inhemska språket, finska, lång och medellång lärokurs 
onsdag  22.03. matematik, lång och kort lärokurs 
fredag  24.03. modersmålet, essäprov 
måndag 27.03. religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi,  

hälsokunskap   
onsdag           29.03.  främmande språk, kort lärokurs 
 
       

 
 



 
ANMÄLAN TILL STUDENTPROV 
 
Du ska personligen anmäla dig till studentexamen på en särskild anmälningsblankett (se bilaga 2) 
som finns i postfacken utanför lärarrummet. Faktura över examensavgifterna, dvs. grundavgiften och 
avgifterna för de prov du tänker skriva,  får du hemskickat efter att du anmält dig. Din anmälan är 
bindande. Ett prov som en examinand har anmält sig till men uteblivit från utan synnerligen vägande 
skäl betraktas som underkänt. (16 §) 
 
I din anmälan ska du   

 avgöra vilka prov du avlägger som obligatoriska och vilka som extra (bindande) 
 avgöra på vilken nivå du avlägger provet i språk och matematik (A = lång lärokurs, B och C= 

kort lärokurs) 
 lämna in en plan hur du delar upp din examen. Denna plan är inte bindande, utan kan ändras 

i samband med anmälan till senare prov.  
 
Anmäl dig att skriva bara sådana ämnen som du har rätt att skriva (d.v.s. du har hunnit avlägga de 
obligatoriska kurserna i ämnet före provdagen)! 
 
 
 

Anmälningsblanketten och planeringsblanketten ska personligen lämnas in 
till vicerektorn enligt följande schema: 

 
För skrivningarna hösten 2016: 

     14-1  A-K  måndagen den 30 maj 2016 kl. 13.00-13.30 
 14-1  L-Ö   måndagen den 30 maj 2016 kl. 13.30-14.00 
 14-2   A-N måndagen den 30 maj 2016 kl. 14.00-14.30 
 14-2 R-Ö tisdagen den 31 maj 2016 kl. 13.00-13.30 
 14-3   A-K tisdagen den 31 maj 2016 kl. 13.30-14.00 
 14-3   L-Ö   tisdagen den 31 maj 2016 kl. 14.00-14.30 
        övriga under någon av ovannämnda tider. 

 
För skrivningarna våren 2017 

är den sista anmälningsdagen den 23 november 2016 
 
 

EXAMENSAVGIFTER (2016) 
 
 

 14 € grundavgift (betalas varje gång du anmäler dig till studentprov) 
 28 € per prov 

 
 

Faktura över examensavgifter skickas hem.



 
 
STUDENTEXAMENSBETYGET 
 
På betyget står inskrivet vilka obligatoriska prov och extra prov examinanden avlagt och på vilken 
nivå samt vitsorden. 
 
Vitsorden och de poängtal de motsvarar: 
 
L  laudatur     7 
E eximia cum laude approbatur  6 
M magna cum laude approbatur  5 
C cum laude approbatur   4 
B lubenter approbatur   3 
A approbatur    2 
I improbatur    0 
 
Vitsorden fördelar sig ungefär på följande sätt i ett ämne:  
 

 
 
Den relativa fördelningen varierar i någon mån från prov till prov och från gång till gång.  
 
 
 
AVGÅNGSBETYG 
 
Avgångsbetyg från gymnasiet (dimissionsbetyg) får du då 

 du klarat av hela ditt studieprogram (minst 75 gymnasiekurser) 
 du fullgjort kurserna i ditt studieprogram och alla dina slutvitsord är godkända 
 slutvitsord i ett ämne ges då 2/3 av kurserna i ämnet är godkända 
 

Du ska ha dina minst 75 kurser klara senast den 30 april ifall du vill bli dimitterad på våren och 
senast den 1 november om du vill bli dimitterad på hösten. 
 
Vissa ämnen bedöms endast med en prestationsanteckning (A=godkänd, avlagd kurs) ifall den 
studerande begär det. Detta gäller 

 ämnen som omfattar endast en obligatorisk kurs 
 gymnastik 
 valfria främmande språk som omfattar endast två lärokurser. 

Du kan försöka höja ditt vitsord för en lärokurs efter skrivningarna i ett fristående förhör  
 Kom överens om tidpunkten och tyngdpunkterna med din lärare.  
 Detta förhör omfattar de kurser du avlagt i läroämnet.  
 Ifall du behärskar ämnet bättre än vitsordsmedeltalet av de kurser du avlagt, kan läraren 

höja vitsordet på avgångsbetyget.  
 Anmälan är bindande och eventuell annullering måste ske minst en vecka före förhöret. 

 



 
BEDÖMNINGEN AV PROVPRESTATIONERNA 
 
Skolans lärare gör en preliminär bedömning av dina studentprovsprestationer. Censorer vid 
studentexamensnämnden bedömer dem slutgiltigt. Om du har intyg över läs- och skrivsvårigheter, 
läkarintyg eller något annat intyg, behandlas dina prestationer ytterligare av en speciell arbetsgrupp 
efter att ämnescensorerna bedömt proven. Om du i ditt ämne ligger strax under en poänggräns kan 
ditt intyg över läs- och skrivsvårigheter beaktas, beroende på hur grava svårigheter du har. En 
kompensation på några poäng kan bli aktuell endast i ett ämne. Om studentexamensnämndens 
bedömning har förändrats väldigt mycket jämförd med lärarens preliminära bedömning, ska du 
genast kontakta läraren, som bör kontrollera att inga misstag skett. Endast rektor kontaktar 
studentexamensnämnden för att be om kontroll av något poängtal. 
 
 
 
KONTROLLBEDÖMNING 
 
Via din lärare kan du få reda på grunderna för bedömningen av din prestation. Om du är missnöjd 
med bedömningen, kan du hos nämnden anhålla om kontrollbedömning, som kostar 50 €, en summa 
som betalas tillbaka ifall kontrollbedömningen leder till förändrat resultat. Anhållan om 
kontrollbedömning ska göras inom 14 dagar efter det att du personligen har haft möjlighet att få 
veta resultatet av bedömningen. Ansökan och kvitto över betald avgift ges till rektor, som skickar 
den vidare till nämnden. 
 
 
 
KOMPENSATION 
 
En examinand som har fått underkänt i ett obligatoriskt prov kan under nedannämnda 
förutsättningar ändå få ett studentexamensbetyg, där det underkända vitsordet finns upptaget. 
Detta förfarande, som kallas kompensation, kräver examinandens samtycke. (20 §)  
Om du inte vill ha kompensation, ska du skriftligt anmäla om saken till rektorn, som skickar anmälan 
vidare till nämnden. I annat fall fungerar både den allmänna kompensationen och den ömsesidiga 
kompensationen mellan matematikprovet och realprovet automatiskt. Anmälan ska vara framme 
hos nämnden senast den 15 maj under vårens examen och senast den 31 oktober under höstens.  
Nämnden tillämpar följande grunder för den allmänna kompensationen. De underkända 
prestationerna betecknas i+, i, i- och i=.  
 
Kompensationspoängen räknas ihop, varvid  

12 kompensationspoäng kompenserar ett underkänt vitsord om detta är i+,  
14 poäng kompenserar i,  
16 poäng i- och  
18 poäng i=.  

 
Om du blir student genom kompensering har du rätt att göra om det underkända provet två gånger.



LÄKARINTYG OCH INTYG ÖVER LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER 
 
I studentexamen kan läs- och skrivsvårigheter beaktas genom  

o kompensation, dvs. vid gränsfall kan ett vitsord höjas i ett examensämne 
o specialarrangemang, t.ex. 

o inspelning med långa pauser i hörförståelseprov 
o extra tid i hörförståelse eller skriftliga prov 
o rätt att skriva provet på dator 

Om en examinand lider av läs- och skrivsvårigheter och om examinanden eller vårdnadshavaren vill 
att störningen ska beaktas i studentexamen, måste de skaffa fram en utredning över svårigheterna. 
Studentexamensnämnden graderar läs- och skrivsvårigheterna efter en skala i fyra steg: ingen 
störning, lindrig störning, medelsvår störning och svår störning. Om läs- och skrivsvårigheterna 
bedöms som medelsvåra eller svåra, kan examinanden ansöka om specialarrangemang (t.ex. 
förlängd tid, inspelningar med längre pauser).  

Studentexamensnämnden fattar beslut om specialarrangemang för examinander som på grund av 
sjukdom eller därmed jämförbar orsak är förhindrade att genomföra prov på sedvanligt sätt. (t.ex. 
vid olycksfall, akut insjuknande eller andra sjukdomar). Examinanden själv eller vårdnadshavaren 
ansöker om specialarrangemang, efter att rektorn hörts i saken. 

Ett läkarintyg, ett intyg över läs- och skrivsvårigheter eller ett annat intyg gäller bara vid ett 
examenstillfälle. Om en examinand med ett sådant intyg senare deltar i examen på nytt, ska ett nytt 
intyg skickas till nämnden för varje examen för sig, om man vill att det ska beaktas vid bedömningen. 
 

 
Intyg över läs- och skrivsvårigheter ska lämnas in i samband med anmälan till studentexamen.  

En eventuell anhållan om specialarrangemang ska dock lämnas in senast den 21 april 2016 inför 
höstens studentprov och senast den 20 november 2016 inför vårens studentprov. 

Intygen ska skrivas på nämndens egna blanketter (se bilagor). Intygen ska skaffas i god tid! 

 
 
 
 
SJUKDOM UNDER SKRIVNINGSDAG  
 

 Om du blir sjuk under en skrivningsdag och inte tror att du kan skriva i salen, ska du kontakta 
rektorn så fort som möjligt, helst redan dagen före.  

 Om du är så allvarligt sjuk att du inte kan skriva i skolan, kan du via skolan anhålla om att få 
skriva provet utanför gymnasiets utrymmen.  

 Om du kan delta i skrivningen i skolan men behöver särskilda arrangemang p.g.a. sjukdom, 
måste du också kontakta rektorn på förhand.  

 
 

 
Vid sjukdom måste läkarintyg alltid företes! 
Det ska framgå när sjukdomen brutit ut, sjukdomens art osv. 
Läkarintyget ger du till rektorn innan skrivningarna avslutas. 
 

 
 



 RÅD ANGÅENDE ENSKILDA ÄMNEN  
 

Ämneslärarna ger dig anvisningar som gäller de enskilda ämnena. 
Det är mycket viktigt att du beaktar dem! 

 
ALLA SKRIFTLIGA PROV 
 Alla provpappren ska vara försedda med skolans namn och nummer samt examinandnummer 

och namnteckning och namnförtydligande (fullständigt namn).  
 Provprestationerna kan skrivas med blyerts(HB/2)-, bläck- eller kulspetspenna. De optiska 

blanketterna får dock fyllas i bara med lagom mjuk blyertspenna (HB/2). Blyertspennan får inte 
vara för mjuk! 

 Provprestationerna ska vara tydligt, entydigt och snyggt skrivna. Otydlig skrift tolkas efter det 
sämsta alternativet. Om en examinand upptäcker fel i renskrivningen, ska felet rättas snyggt och 
entydigt. I modersmålsprovet kan examinanden rätta felet genom att stryka över och skriva om 
det felaktiga stället. 

 Examinander får inte riva sönder eller vika papperen under pågående prov.  
 Papper som har använts som koncept (klottpapper) måste strykas över. 
 Följ anvisningarna i provhäftet.  
 Använd rätt papper för olika uppgifter. Användning av fel svarspapper kan ge lägre poängtal. 
 Om något är oklart under provtillfället kan du ställa frågor till övervakare nr 1. Den lärare som 

tar emot svarspapperen får inte ge några som helst anvisningar för hur uppgifterna ska utföras 
eller kontrollera att examinanden har löst uppgifterna enligt anvisningar. 

 
SPRÅKEN 
 Uppgifterna ska lösas enligt anvisningarna i provhäftet (t.ex. svarsspråket, längden på svaret, 

rätt svarsblankett). Det här gäller för både hörförståelseprovet och den skriftliga delen.  
 Uppsatsen skrivs på konceptpapper och den kan skrivas med blyerts- eller kulspetspenna. På 

papperet antecknas uppsatsrubrik och nummer samt antalet ord i uppsatsen.  
 Ovalerna i den optiska blanketten svärtas med blyertspenna HB/2. 

  
MODERSMÅLET  
 Provet i modersmål består av ett prov i textkompetens och ett essäprov. Båda proven tar sex 

timmar och skrivs vid två olika tillfällen. Vitsordet räknas som ett medeltal av poängen i båda 
proven. 

 I textkompetensprovet analyserar du saktexter och/eller skönlitterära texter. Du ska besvara 
tre av fem uppgifter. Läs noga de instruktioner som ges. Varje svar ska vara 1-2 sidor långt. 

 Essäprovet består av materialbaserade uppgifter och uppgifter med endast anvisningar. Läs 
noga anvisningarna och kom ihåg att utgå från materialet (om uppgiften har sådant). Du skriver 
en text på 4-5 sidor. 

 
REALPROV OCH MATEMATIK 
 I fysik, kemi, geografi och matematik får MAOLs tabellbok och räknare användas. I 

matematikprovets A-del får man dock inte använda räknare. Denna del ska lämnas in senast kl. 
12.00.  

 Tabellbok och räknare ska förses med namn och lämnas in till skolsekreteraren för granskning 
inför varje prov senast föregående dag kl. 10.00! 

 I figurer får färgpennor användas (inte röd färg).  
 Vissa realprov innehåller två speciellt krävande jokeruppgifter i slutet av serien. Båda 

uppgifterna får besvaras. 
 Om en uppgift består av två eller flera delar (a, b o.s.v.), ska båda eller alla deluppgifterna 

besvaras. De får besvaras på samma papper. 



 Uppgifterna i realprovet rubriceras med ämnet samt uppgiftsnummer (t.ex GEOGRAFI 3 eller  
GE 3) 

 I realprovet skrivs ett svar på ett helark(konceptpapper).De andra svaren kan skrivas på halvark. I 
helarket ska de andra prestationerna läggas in i nummerföljd.  

 I matematiken besvaras uppgifterna i A-delen på det givna uppgiftspappret och uppgifterna i B-
delen på halvark. På varje enskilt papper får man skriva svaret på bara en uppgift. Vid behov kan 
man fortsätta att behandla en uppgift på ett nytt tomt papper. Sortera dina svar i nummerföljd 
före du lämnar in dem.  

 
ALLMÄNNA INSTRUKTIONER och REGLER 
 
HÖRFÖRSTÅELSEPROV  

o Du bör infinna dig 20 minuter innan provet börjar! 
o Du får endast ta med dig mjuk blyertspenna (HB/2) och gummi till språkstudion. 
o Du är befriad från lektioner före provtillfället. 
o Du bör delta normalt i lektioner efter provtillfället. 
o Stäng av din mobiltelefon! Lämna den i korgen utanför salen. 

 
DE SKRIFTLIGA PROVEN (vanligtvis i gymnastiksalen) 

o Du bör infinna dig senast 20 minuter före provet börjar 
o MAOLs tabeller och räknare bör lämnas in för granskning till skolsekreteraren senast kl. 10 

dagen före provet  
o Ta med något att äta och dricka för dagen. 
o Du ska ha med dig varma kläder! 
o Stäng av din mobiltelefon! Lämna den i korgen utanför salen. 
o Provtiden är 6 timmar. För studerande som avlägger två extra språk enligt kortare kurs under 

samma provdag är provtiden 8 timmar. 
o Studentprov får lämnas in tidigast kl. 12.00 

 
PROVTILLFÄLLENA I GYMNASTIKSALEN 

o Du bör infinna dig senast kl. 8.40. 
o Stäng av din mobiltelefon! Lämna den i korgen utanför salen. 
o Placera allt som du ska ha med dig in i salen på en bricka. 
o Ni blir inropade i sittordning. 
o Någon av övervakarna nr 2 och nr 3 bör följa med dig ut om du önskar gå på toaletten. Endast 

en examinand med övervakare får lämna salen samtidigt. Övervakaren framme i salen är nr 1.  
o Res dig upp om du önskar få kontakt med en övervakare. 
o Du får tidigast lämna skrivsalen kl. 12.00. 
o DET FÅR ALDRIG BLI KÖ FRAMME VID KATEDERN! Vänta i istället på din tur. 
o Varje prov inleds med allmänna anvisningar angående provet. LYSSNA ORDENTLIGT!!! 
o Om du är osäker på något under provets gång, tveka inte att kontakta en av de övervakande 

lärarna. 
o Då du lämnar skrivsalen bör du samla alla dina saker på brickan så att bordet blir tomt. Ta ut 

brickan i aulan. 
o Tystnad bör råda i aulan så länge någon finns kvar i skrivsalen. 
o OBS!! INGET PAPPER FÅR VIKAS ELLER RIVAS, INTE ENS PROVTEXTEN!! 

 
FUSK OCH BROTT MOT EXAMENSORDNINGEN 

Om examinand gör sig skyldig till svikligt förfarande eller annars grovt bryter mot ordningen, 
betraktas ALLA PROV SOM HAN DELTAR I UNDER IFRÅGAVARANDE EXAMEN SOM UNDERKÄNDA. 
Examinanden kan också mista rätten att delta i prov vid följande examenstillfälle. 



ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV BLANKETTEN  
 
 
 
 
  
 Markera ditt val genom ett X i rätt ruta. 
 
 Nivån för ett långt språkprov är A-nivå. 
 Nivån för ett kort språkprov är C-nivå. 
 
 
 Om du tidigare deltagit i ett studentprov i ett ämne bör du 
 ange någon av följande koder efter X på anmälningsblanketten.  
 
 
 
 04 examinand som förnyar underkänt obligatoriskt ämne 
 
 05 examinand som förnyar godkänt prov 
 
 06 examinand som kompletterar tidigare avlagd     
  examen 
 
 07 examinand som förnyar underkänt     
  obligatoriskt  prov ifall provet har kompenserats 
 
 08 examinand som förnyar underkänt extra prov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande 
studentexamen. 

Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen 
www.studentexamen.fi/se 

 
 
 
 
 
 


