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Arrangemangen kring 
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Ämnen och innehåll

● Förändringarna hösten 2019
● Omtagningar
● Specialarrangemang
● Svenska/Finska som andraspråk och litteratur
● Att avlägga studentexamen
● Den bedömda provprestationen och begäran om omprövning

● Nytt våren 2020
● Ny struktur på examen från våren 2022
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2019H den nya lagen om studentexamen

● Flera möjligheter till omtagning
● Specialarrangemang och beaktande vid bedömningen
● Rätten att delta i svenska/finska som andraspråk
● Gymnasiestudierna måste vara klara för att kunna bli student
● Examinander och lärare ser den bedömda provprestationen
● Rättningsförfarande gällande bedömningen
● Fusk och brott mot examensordningen
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Flera möjligheter till omtagning 2019H
● www.ylioppilastutkinto.fi > Aktuellt > Bloggar

(https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/aktuellt/bloggar/686-
Hur_forandras_omtagningen_av_proven_hosten_2019)

● Gäller också dem som skrivit proven tidigare.
● Obegränsad omtagning av godkända prov. 
● Medan examen är på hälft får ett underkänt prov tas om

tre gånger. Efter att examen är fullbordad är
omtagningen obegränsad.
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Undervisningsarrangören skyldig att ordna
proven för
● Personer som tar om prov eller kompletterar examen, 

som avlagt studentexamen i ifrågavarande läroanstalt
● Personer som tar om prov eller kompletterar examen, 

för vilka gymnasiet ligger närmast deras boningsort om
den undervisningsarrangör vid vars gymnasium examen
är avlagd inte längre ger gymnasieutbildning

● Personer som skriver separata prov och som tidigare
studerat vid arrangörens läroanstalt

● Andra personer enligt tillgängliga resurser
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Specialarrangemang

● Rimliga och likvärdiga provförhållanden för 
examinanderna

● Behovet av stöd och arrangemangen under
studierna
●Behovet av specialarrangemang
●Studieplan
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Specialarrangemang

● Sjukdom eller funktionshinder
● Hörselskada
● Läs- och skrivsvårigheter
● Främmande språk som modersmål (hösten 2019)
● Svår livssituation (hösten 2019)
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Svenska/finska som andraspråk och litteratur

● Rätt att delta om
● De obligatoriska gymnasiestudierna i svenska/finska som

andraspråk (6 obligatoriska kurser i gymnasieutbildningen för unga, 
5 obligatoriska kurser i gymnasieutbildningen för vuxna) OCH 
examinandens modersmål enligt befolkningsregistret inte är 
svenska, finska eller samiska

● examinanden har teckenspråk som modersmål eller första språk
● Examinanden ansöker om och beviljas tillstånd att delta av 

nämnden
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Att avlägga studentexamen

● Studentexamen är avlagd då examinanden har avlagt de 
prov som krävs och godkänt slutfört gymnasiets lärokurs eller
motsvarande examen/utbildning som nämns i lagen

● Nya prov kan läggas till examen under tre examenstillfällen
● Examen kan kompletteras först då den är genomförd
● Rektor ska meddela nämnden ifall en examinand med

godkända obligatoriska prov inte slutfört gymnasiets lärokurs
och sedan igen då examinanden blivit klar

● www.ylioppilastutkinto.fi > Aktuellt > Bloggar
(https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/aktuellt/bloggar/780-
andringar_i_hur_man_blir_student-104707-04062019)
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● www.ylioppilastutkinto.fi > Aktuellt > Bloggar > Ändringar i hur man blir student
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Provprestationen till påseende

● En examinand och vårdnadshavare till examinand under
18 år kan se den bedömda provprestationen i tjänsten
Min Studieinfo

● Rektor och lärare kan se provprestationen i 
bedömningstjänsten

● De slutgiltiga beskrivningarna av goda svar finns på
nämndens webbplats

● https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/resultat-och-
provprestationer
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Omprövningsförfarande gällande
bedömningen
● En examinand och vårdnadshavare till examinand under

18 år kan lämna in begäran om omprövning.
● I begäran om omprövning bör meddelas

● vilken uppgift, vilka uppgifter eller vilken annan del av 
bedömningen begäran gäller,

● på vilket sätt bedömningen borde korrigeras och
● på vilka grunder omprövning begärs

● https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/omprovning
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Föreskrifterna

● Allmänna föreskrifter och anvisningar
● Teckenstorlek
● Störning under provtillfället

● Provspecifika föreskrifter och anvisningar
● Skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov

● Teckenstorlek
● Möjlighet att placera andra examinander i avskilt smågruppsrum
● Nytt test för läs- och skrivsvårigheter

● Anvisning för övervakare
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Provsystemet

● Belastningstestet i god tid
● Ändringar i inställningarna för virtuella servrar
● Lika prestanda på datorerna (SSD/HDD)

● Studentexamen trådlöst
● Enkäter, pilotgrupp, nya föreskrifter?
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Det nya provformatet

● Nytt utseende
● Tillgängligare
● Nya möjligheter

● Nästan hela strukturen
bakom provet ändrat

● .mex
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Ny struktur på examen från våren 2022

● Fem prov: Alla skriver modersmål och litteratur och utöver
det minst fyra ämnen ur minst tre av följande grupper:
● Matematik
● Det andra inhemska språket
● Främmande språk
● Realämne

● I praktiken som nu +1 prov.
● Ett prov i lång lärokurs krävs fortfarande
● Kompensation möjlig, men hur det går till måste anpassas till

den nya strukturen på examen
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Smidigare anmälan våren 2022

● Begreppen obligatoriskt och extra prov faller bort i samband
med anmälan

● Det är möjligt att avlägga prov i olika lärokurs i samma ämne
● Modersmålsprovet i samiska kan avläggas som prov

ifrämmande språk
● Enskilda prov kan leda till examen
● Underkänd examen till ny examen
● Genomförnande av examen kan förlängas med 1-2 

examenstillfällen på basen av sjukdom, studier utomlands
eller motsvarande vägande skäl
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