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Allmänt om avläggande av studentexamen  
 
Examinanden bör ha avlagt de obligatoriska kurserna/avsnitten i ämnet före hen deltar i 
skrivningarna.  

Studentexamen ska avläggas vid högst tre examenstillfällen i rad. Det går att lägga till nya 
ämnen i examen tills dessa tre examengånger har använts. Du anses ha börjat avlägga 
examen, när du första gången anmäler dig till ett eller flera prov. 

Examen som påbörjats våren 2022 eller senare: 

Studentexamen har avlagts när du har blivit godkänd i fem prov som krävs för examen 
samt slutfört gymnasieutbildningens lärokurs, dvs minst 75 kurser eller 150 studiepoäng.  

 

Studentexamen innehåller minst fem prov. Provet i modersmål och litteratur krävs av alla 
som avlägger studentexamen. Provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur kan 
utföras endast av de examinander som har rätt att delta i det. De fyra andra proven väljer 
du ur minst tre olika grupper: 

• provet i det andra inhemska språket 
• provet i ett främmande språk 
• provet i matematik 
• realämnesprov 

Bland proven som krävs för examen måste du ha minst ett prov som bygger på den långa 
lärokursen.  

Du kan dessutom ta med ett eller flera övriga prov i din examen. Du kan inkludera nya övriga 
prov under de tre på varandra följande examenstillfällen som ingår i examen. Att 



komplettera examen med fler nya prov är även möjligt efter det att examen är avlagd men 
då ges ett skilt betyg över dessa. 

Du kan inkludera prov av olika lärokurser inom ett och samma examensämne i din 
examen, till exempel proven i kort och lång matematik. Endast ett av proven i samma ämne 
räknas dock med bland de fem prov som krävs för examen. 

Du behöver inte på förhand meddela vilka prov som utgör de prov som krävs i din examen. 
Du kan få din examen klar med vilken som helst kombination av prov som uppfyller kraven 
ovan.   

  

Anmälan 

Till vårens skrivningar sker anmälan senast 23.11 2022.  Du anmäler dig via Wilma. Du fyller 
först i anmälningsblanketten och skriver sen under den personligen hos studiehandledare 
Nina Grönberg.  

Anmälan är bindande. Du kan inte i efterhand ändra på de val du gjort i din anmälan.   

 

Examensavgifter 

Åk 3: Du betalar en provspecifik avgift för varje prov på 34 euro. 

Åk 2: Du kan anmäla sig avgiftsfritt till de fem första proven. Prov som följer på dessa fem 
prov är avgiftsbelagda. Om du anmäler sig till flera prov under samma examenstillfälle så, att 
antalet prov som avläggs sammanlagt överstiger fem prov, väljer du de prov som du avlägger 
avgiftsfritt vid ifrågavarande examenstillfälle. 

Om du blir underkänd i ett prov som du avlagt avgiftsfritt får du ta om provet utan avgift. 
Omtagning av ett godkänt prov är alltid avgiftsbelagd. Prov som avläggs efter att 
studentexamen har avlagts är alltid avgiftsbelagda. 

 

Omprov av ett underkänt prov 

Ett underkänt prov kan göras om tre gånger vid de tre examenstillfällen som omedelbart 
följer på det tillfälle där du skrev underkänt. Efter att ha avlagt studentexamen kan ett 
underkänt prov göras om så många gånger man vill.  

När du gör om ett underkänt obligatoriskt prov, kan du om du så önskar byta ut ett prov på 
en mer krävande nivå mot ett prov som bygger på en kortare lärokurs. För att kunna byta 
provnivå måste du bland de prov som krävs för din examen ändå efter bytet ha ett prov som 



bygger på den långa lärokursen. Om den utsatta tiden på tre examenstillfällen går ut, eller 
om du inte klarar dig vid den tredje omtagningen heller, blir du tvungen att göra om hela 
examen från början.  

  

Omprov av ett godkänt prov 

Varje godkänt prov har man rätt att göra om så många gånger man vill. Du kan själv välja när 
du gör om provet. Ifall du gör om något prov innan du får studentexamensbetyget, blir det 
bästa vitsordet för provet i fråga inskrivet på betyget. Du får ett separat betyg över ett prov 
som du gör om efter att du redan har fått studentexamensbetyget.  

  

Komplettering 

Du kan komplettera din examen med nya prov efter att du avlagt examen. Du kan själv välja 
när du vill komplettera din examen. Du kan också komplettera med prov i ett ämne på en 
annan nivå än tidigare. Du får ett separat betyg över de godkända prov som du kompletterar 
din examen med. Du kan även då göra om provet så många gånger du vill. 

  

Kompensering 

Kompensering betyder att du kan ha en möjlighet att bli student även om något av de prov 
som krävs för din examen inte skulle vara godkänt. Poäng från de fyra övriga proven i 
examen kan kompensera ett underkänt vitsord. 

 
Vitsorden som ges för proven ger olika poäng enligt följande: laudatur (L) 7 poäng, eximia 
cum laude approbatur (E) 6 poäng, magna cum laude approbatur (M) 5 poäng, cum laude 
approbatur (C) 4 poäng, lubenter approbatur (B) 3 poäng, approbatur (A) 2 poäng.  
 
Tabell för kompensation av improbatur (I) i examen som påbörjats våren 2022 eller senare:  
 

 



Om du blir underkänd på något prov som krävs för examen men ändå lyckas få examen 
genom kompensering, har du rätt att efter examen göra om det underkända provet så 
många gånger du vill.  

 

Annullering av en anmälan 

Anmälan till examen är bindande. Om du har anmält dig och har rätt att delta men uteblir 
från ett prov, anses du ha utnyttjat ett försök att skriva provet. Nämnden kan på ansökan 
annullera en anmälan till ett prov på grund av synnerligen vägande skäl till att utebli från 
provet. Endast skäl som nämnden har godkänt kan komma i fråga.  

 

Beaktandet av skäl som försämrar en examinands prestation 

Nämnden kan ta i beaktande skäl som försämrar en examinands prestation i studentexamen 
om du har något av de följande: 

• sjukdom eller funktionshinder 
• hörselskada 
• synskada 
• läs- och skrivsvårigheter 
• synnerligen svår livssituation  
• bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket (examinander med främmande språk 

som modersmål) 

 

Ansökningar om skäl som försämrar examinands prestation i ett prov 

Ansökan om att skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov ska beaktas i 
studentexamen ska lämnas skriftligen till Studentexamensnämnden. Som skäl som försämrar 
en examinands prestation i ett prov beaktas sjukdom, funktionshinder, en synnerligen svår 
livssituation, särskilda läs- och skrivsvårigheter eller bristande färdigheter i 
undervisningsspråket hos examinand med främmande språk som modersmål.  

Ansökan ska göras senast då examinanden första gången anmäler sig till examen. Ansökan 
kan också göras under pågående examen, om examen avläggs vid flera tillfällen i rad och 
behovet av specialarrangemang blir uppenbart efter det att examen har inletts. Den 
studerande gör ansökan elektroniskt tillsammans med speciallärare Christian Westö.  



 
 

 

Begäran om omprövning 

Om du misstänker att det skett ett fel vid bedömningen kan du begära omprövning. Ansökan 
ska skickas inom 14 dagar från det, när du har haft möjlighet att få granska din bedömda 
prestation. Begäran om omprövning kan göras av examinanden själv, eller av examinandens 
vårdnadshavare om examinanden är under 18 år. Du kan också be någon annan att ansöka 
om omprövning för dig. I detta fall bör du ge hen en fullmakt som bifogas i ansökan. Begäran 
om omprövning görs i nämndens webbtjänst och betalas i samband med att begäran skickas. 
Det kostar 50 euro att göra begäran. Summan återbetalas om vitsordet eller poängtalet 
ändras som resultat av omprövningen. 

   

Betygsavskrifter och översättningar av betyg 

Du kan beställa översättningar av betygen till finska eller engelska. Betygsavskrifter och 
översättningar är avgiftsbelagda och leveranstiden är för det mesta cirka två veckor. 

 

Provprestation till påseende efter den slutgiltiga bedömningen 

Du kan se din provprestation genom att logga in på Studieinfo i Min Studieinfo-tjänsten.  

                     

 

 
                



Provdagar 

Studentexamen våren 2023 
 

tisd 14.3 
modersmål och litteratur, läskompetensprovet, svenska som andra 

språk  
  

torsd 16.3 
främmande språk, kort 

lärokurs 
            

fred 17.3 
modersmål och litteratur, provet i 

skrivkompetens 
      

månd 20.3 
främmande språk, lång 

lärokurs 
            

onsd 22.3 
matematik, lång och kort 

lärokurs 
          

fred 24.3 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi        

månd 27.3 
det andra inhemska språket, lång och medellång 

lärokurs 
    

onsd 29.3 religion, livsåskådning, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap   

 
 
 

Tidtabell för perioden efter skrivningarna 
 
Då de skriftliga proven är över har abiturienterna ännu en möjlighet att höja slutvitsorden i 
gymnasiebetyget i de ämnen som ingår i deras studieprogram. 
Abiturienterna bör få de ämneslärokurser som ingår i studieprogrammet klara och 
godkända senast den 30.4. Rektor meddelar i början av maj studentexamensnämnden 
vilka examinander som inte kan få dimissionsbetyg. Såvida en enda av gymnasiets 
lärokursers slutbedömning blir fördröjd måste man förbereda sig på att man också 
erhåller studentexamensbetyget senare dvs. på hösten. 
Resultaten från vårens skrivningar är på skolan kring 20.5.2023. 
 
Våravslutning och dimission hålls i högstadiets festsal 3.6.2023 kl. 11.00. Närmare 
anvisningar om dimissionen ges senare. 
 
 

Allmänna regler för provdagarna vid GIP våren 2023 
 
• Du måste vara på plats på skolan senast kl. 8.10. 
• Ta med datorn och laddaren! Datorn skall vara avstängd (ej i viloläge) när du kommer till 
skolan. Datorn skall dessutom vara omstartad kvällen före så att alla uppdateringar är 



gjorda i Windows. Det finns hörlurar på skolan, dock kan du ta med egna hörlurar utan USB! 
• Sätt din medhavda mat på en bricka som finns utanför skrivsalen. Ta bort omslagspapper 
på din mat. Du bör där hemma ha klistrat över text på etiketter, kläder och datorlock. 
• Ta med brickan, datorn och elsladden in i salen. 
• Övervakaren kollar din bricka när du går in i salen. 
• Försenad studerande får delta endast med studentexamensnämndens tillstånd. 
• Frånvarande studerande = underkänt 
• Det är absolut förbjudet att ta med sig mobiltelefon och smartklockor till 
skrivsalen. Lämna värdesaker hemma. Om studerande har mobiltelefon med sig under 
examen kan det tolkas som brott mot examensbestämmelserna och bestraffas på 
samma sätt som fusk. 
• Inga papper och näsdukar får tas in i salen. 
• Inga texter på kläderna under språkprov. 
• Du får inte ha med dig material med anknytning till examen i skrivsalen. Om övervakarna 
finner något sådant betraktas det som försök till fusk. Då examinanden avlägsnar sig från 
salen får hen inte ta ut material som har anknytning till skrivningarna. Om examinanden gör 
sig skyldig till fusk eller försök till fusk eller på något annat sätt grovt bryter mot 
examensbestämmelserna anses alla prov under ifrågavarande skrivomgång vara 
underkända. Samma gäller examinand som hjälper annan examinand vid försök till fusk. 
• Vid icke-coronarelaterad sjukdom bör examinanden om möjligt komma till skolan och 
skriva provet. Efter skrivdagens slut skaffas ett intyg från HVC över sjukdom. 
Läkarintyget som ska vara daterat samma dag som skrivningen bör inlämnas till skolan så 
snabbt som möjligt. Om du insjuknar i corona kan du inte delta i skrivningarna. Meddela 
rektorn om sjukdom så snart som möjligt på telefon 040-522 5630. 
 

 


