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Dagens ämnen

● Den nya examensstrukturen våren 2022

● Kompensation

● Examinandinformation i examenstjänsten

● KOSKI-registret och avlagda studier

● något helt nytt på kommande?

● Coronaläget och vårens examen

● Abitti 2025

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

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

• 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

• Det är möjligt att avlägga prov i olika lärokurs i samma ämne
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Ny struktur på examen från våren 2022

● Modersmålsprovet i samiska kan avläggas som prov i främmande

språk

● Enskilda prov och prov ur underkänd examen kan innefattas i ny

examen under de sex följande examenstillfällena

● Avläggande av examen kan förlängas med 1-2 examenstillfällen på

basen av sjukdom, studier utomlands eller motsvarande vägande

skäl

● Den förlängda läroplikten och avgiftsfrihet:

● De fem första proven+omtagning av dessa om de är underkända avgiftsfri

● Anmälningsuppgifter

● Utbildningsstyrelsens register
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Kompensation av underkänt vitsord

● Kompensationspoäng för vitsord som tidigare: 

● L 7, E 6, M 5, C 4, B 3 och A 2. 

● Examen påbörjad våren 2022 eller senare: 

● Kompensation av underkänt prov med vitsordspoäng från de övriga 
fyra proven som krävs för examen 

● Inga underklasser av underkänt vitsord (I+, I, I-, I=)

● Minst 10 poäng krävs. Extra prov räknas inte med.

● Examen påbörjad hösten 2021 eller tidigare:

● Kompensation som förut

● Fyra underklasser av underkänt (I+, I, I-, I=) 

● I+ kräver 12 p., I 14 p., I- 16 p. och I= 10 p.

● Både obligatoriska och extra prov ger kompensationspoäng
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Examinandernas examensstatus



Examinandernas examensstatus



Studiedata ur Koski-registret



Information om att studierna avlagts direkt

ur KOSKI-registret?

● Utbildningsarrangören ska enligt lag hålla den information

som lagras i KOSKI-registret uppdaterad

● SEN kan ur KOSKI-registret få information om avlagd lärokurs för 

gymnasiet eller avlagd yrkesinriktad grundexamen

● Detta skulle betyda, att det inte är nödvändingt att anmäla om

examinander som inte får sina studier klara

● Tydligare och mer lättförståelig process

● Färre manuella arbetsskeden

● Mindre risk för fel

● Mera info om tidtabell och utförande inom en nära framtid
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Studiedata ur Koski-registret



Studiedata ur Koski-registret



Coronaläget och vårens

examen
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Provarrangemangen och coronaläget

● ”Blir du sjuk, stanna hemma tills du tillfrisknat.”

● Gymnasiet känner de lokala förhållandena. Samarbete med
de lokala hälsovårdsmyndigheterna

● Nämndens webbsida med coronainformation ger anvisningar
och stöd för beslut

● Annullering av anmälan och andra arrangemang

● Övriga examinanders och övervakarnas säkerhet

● Gymnasierna har begränsade möjligheter till olika
undantagsarrangemang för exminander som insjuknat (eller
är satta i karantän)

● Koronasmittad som försatts i isolering, kan inte delta
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Provarrangemangen och coronaläget

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

● Kontroll av utrustning, tillbehör 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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Om det blir problem med att anordna proven i 

gymnasiet

● Förberedelser och beredskap

● Distansundervisning eller självständigt arbete?

● Brist på övervakare?

● Kan de nya anvisningarna om övervakning med

kameror underlätta läget?

● Kontakta nämndens dejour så fort som möjligt
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Aktuellt i övrigt
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Nytt och aktuellt

● Editorn Bertta

● Programmering med Python möjligt i proven

● Nya föreskrifter för trådlöst nät i provlokalen

● Dekrypteringskodens tilläggsdel

● Nämndens webbplats

● Telefonsvarare

● Twitter: @YTLSEN_tekn

8.2.2022
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#Abitti2025

● Studentexamen digitalt också i 

framtiden

● Målsättning år 2025

● Intressegrupper

Utredning

Utlåtanden

● Finansiering

● Webbplats:
ylioppilastutkinto.fi/sv/abitti2025

● Vad tycker du är viktigt att

diskutera?

● https://link.webropolsurveys.com/S/
5D84F1D9EB9E6961
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Övrigt

● Både GLP2015 och GLP2019 våren 2023 – våren 2025

● Uppgifter som överskrider ämnesgränserna i alla ämnen från våren

2022. Mångsidig kompetens kan utgöra grunden för dessa från

våren 2023.

● Förslag till ny struktur på matematikproven

● Utlåtanden våren 2022

● Provet i latin, längre lärokurs, ordnas sista gången våren 2025

● Klarare gränser för längden på svar i proven. Det viktigaste är

fortfarande innehållet i svaren.
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