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Arrangemangen kring 

studentexamen ur ett 

svenskspråkigt perspektiv 



Ny struktur på examen från våren 2022
• Berör examinander som inleder sin studentexamen våren 2022 eller senare

• 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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Läroplikten och avgiftsfrihet

● Studentexamen, gymnasiet, yrkesexamen

● De fem första proven samt omtagning av dessa om de är

underkända, om examinanden fortfarande har rätt till avgiftsfrihet.

● Om examinanden anmäler sig till fler än fem prov, väljer hen vilka

som är avgiftsfria

● Avgiftsfrihet till slutet på det kalenderår då studeranden fyller 20 år.

● Fast bosatta i Finland 

● Träder i kraft en årskull åt gången

● Även studiematerial avgiftsfria, bl.a. dator
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Provarrangemangen och coronaläget

● Hur anländer man till proven? Hur avlägsnar man sig?

● Kontroll av utrustning, tillbehär och matsäck?

● Det som delas ut till examinanderna?

● Avstånden mellan examinanderna?

● Luftväxlingen?

● Kontroll av identiteten? Anvisning av examinanderna?

● Hur främjas god hygien?

● Städning mellan provdagarna eller t.o.m. under provet?

● Användning av masker?
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Provarrangemangen och coronaläget

● Samarbete med de lokala hälsovårdsmyndigheterna

● Annullering av anmälan och andra arrangemang

● Övriga examinanders och övervakarnas säkerhet

● Anordnande av prov för karantänbelagda kan inte

skäligt förutsättas

● Koronasmittad försätts i isolering, kan inte delta
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Om det blir problem med att anordna proven i 

gymnasiet

● Förberedelser och beredskap

● Distansundervisning eller självständigt arbete?

● Brist på övervakare?

● Kontakta nämndens dejour så fort som möjligt
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