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För anmälan till studentskrivningarna
inför hösten 2022

20.4.2022



Studentskrivningarna 
Tidtabell för avläggande av studentexamen 

Våren i åk II

Hösten i åk III

Våren i åk III



Anmälan 

✓ Anmälan till höstens skrivningar 2022  senast 20 maj 2022. 

✓ Gäller även de som började skriva våren 2022. 
✓ Anmälningsblankett finns i wilma. Gör anmälan där. 
✓ Studerande bokar tid till studiehandledaren och anmälan gås igenom med studiehandledaren. 
✓ Anmälan är bindande; kan inte ändras eller justeras efter att den inlämnats

✓ I anmälan noteras: hela din planerade examen under flera på varandra följande skrivomgångar 

✓ ex. ht 2022 + vt2023

eller vt 2022/ht 2022/vt 2023



I examen ingår 
- minst fem ämnen

- nytt: möjligt att avlägga prov på olika svårighetsgrader 
inom ett ämne (tex både lång och kort matematik)  



Villkor för att få delta i ett prov:

• obligatoriska kurser skall vara avlagda

• rekommenderas att alla fördjupade kurser är avlagda

• OBS! Proven i examen bygger på obligatoriska och fördjupade kurser



Provdagarna hösten 2022

mån 12.9 modersmål och litteratur, provet i läskompetens

ons 14.9 religion, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap

fre 16.9 främmande språk, lång lärokurs, tex engelska

mån 19.9 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs

tis 20.9 matematik, lång och kort lärokurs

tor 22.9 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

fre 23.9 modersmål och litteratur, provet i skrivkompetens

svenska som andra språk och litteratur

mån 26.9 främmande språk, kort lärokurs, tyska



Provdagarna våren 2023

tis 14.3 modersmål och litteratur, provet i 

läskompetens

provet i svenska som andra språk och litteratur

tor 16.3 främmande språk, kort lärokurs, tyska

fre 17.3 modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i 

skrivkompetens

mån 20.3 främmande språk, lång lärokurs, tex engelska

ons 22.3 matematik, lång och kort lärokurs

fre 24.3 realämnen (psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi)

mån 27.3 det andra inhemska språket, lång och medellång 

lärokurs

ons 29.3 realämnen (religion, samhällslära, kemi, geografi, 

hälsokunskap)



Att tänka på

✓ Viktigt att resultatet är bra eftersom det ger poäng till högskolor

✓Se på Studieinfo.fi vad som ger poäng till olika utbildningar. Notera
om det finns tröskelvillkor. 

✓ På hösten bör man begränsa sig till 2-3 ämnen

✓Det lönar sig att höja vitsord på våren



Ämnesrealen

• Ämnesrealen avläggs under två dagar:

Dag 1: RE, LK, SL, KE, GE, HK
Dag 2: PS, HI, FIL, FY, BI

• Man kan välja att skriva ett realämne per provdag. 
• Vill man ha flera än två realämnen måste man skriva vid flera tillfällen. 
• Provet kräver kunskap.   
• Uppgifterna kommer från alla kurser (obligatoriska och fördjupade). Man 

klarar sig inte med att komma oförberedd.  
• God planering och ivrigt läsande förutsätts.



https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/foereskrifter/information-till-examinanderna

https://svenska.yle.fi/abimix

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/foereskrifter/information-till-examinanderna
https://svenska.yle.fi/abimix


✓ Vid ”vanlig” sjukdom = kom till skolan och skriv. 

✓ Efter att du lämnat salen skaffar du samma dag ett läkarintyg från HVC

✓ Vid allvarlig sjukdom kan provet arrangeras på sjukhus eller i

examinandens hem (bör framgå av läkarintyget att examinanden inte

klarar av att skriva i skolan) . 

✓ Tag kontakt i god tid med rektor om du insjuknar.

Ring 040-5225630 / 050-0871381

Sjukdomsfall



• proven hålls kl. 09.00-15.00

• studerande skall vara i skolan senast kl. 8.15. 

• försenad studerande får delta endast med 
studentexamensnämndens tillstånd.

• skrivsalen får inte lämnas före kl 12.

• fusk eller försök till fusk = underkänt prov

• frånvarande studerande = underkänt prov

Praktisk info om provtillfället



Regler för ”Till och i skrivsalen”

✓ Ta med datorn och elsladden! 

✓ Sätt den medhavda maten på en bricka . Ta bort omslagspapper på 

din mat. Du bör där hemma ha klistrat över text på etiketter, kläder 

och datorlock.

✓ Telefoner o. smartklockor absolut förbjudna.

✓ Inga papper, näsdukar eller annat får tas med in i salen.

✓ Teknisk info i salen repeteras före provstarten 

✓ Absolut tystnad råder i salen.

✓ Toalettbesök, övervakare ledsagar examinand till wc. Kom ihåg att 

aktivera skärmsläckaren.



✓ preliminär bedömning av studentproven sker i skolan.

✓ slutvitsordet är beroende av totalfördelningen i Finland. 

✓ anhållan om kontrollbedömning måste ske inom 14 dagar efter

det att man fått

vitsordet.

✓ obs! dimittering förutsätter att man erhåller gymnasiets

avgångsbetyg (minst 75 kurser).

Övrigt att beakta



Vitsordens kompensationspoäng  

• L = 7 

• E = 6

• M = 5

• C = 4

• B = 3

• A = 2

• I = underkänt

Behövs 10 kompensationspoäng för underkänt prov.  



Att notera:

✓ Omprov av ett godkänt prov: 

-man göra om ett godkänt prov så många gånger man vill.  

✓Omprov av ett underkänt prov: 

-man kan ta om ett underkänt prov tre gånger under de tre påföljande skrivtillfällena.

Efter studentexamen kan underkänt prov tas om hur många gånger som helst. 



 Diskutera med ämnesläraren

 Ta hjälp av specialläraren

 Läs fördjupade kurser 

 Be om stödundervisning med ämnesläraren

 Läs nyheter; dagstidningar, webben osv 

 Se på aktualitetsprogram 

 Läs romaner 

 Sköt om välmåendet 

 SOV; ÄT; MOTIONERA

Hur ska den studerande förbereda sig inför 
skrivningarna?



Några synpunkter

Av erfarenhet rekommenderar skolan:

• förvärvsarbeta inte under läsåret – skolan är ett heltidsjobb!

• åk inte på semester under läsåret

• välj inte bort kurser för att få håltimmar och ledigt - kan påverka resestödet. 



Tillsammans gör vi abi-året roligt och framgångsrikt!



Lycka till med planeringen av skrivningarna! 

Rektor 
Margareta Bast-Gullberg 

margareta.bast-gullberg@malax.fi
040-5225 630, 050-0871 381

Studiehandledare 
Nina Grönberg

nina.gronberg@malax.fi
040-6508 050

mailto:mbast@malax.fi
mailto:nina.gronberg@malax.fi

