
Studentexamen



Deltagande i studentexamen

Deltagande i studentexamen förutsätter att examinanden har

◦ läst de obligatoriska kurserna i det ämne som provet gäller

◦ Korta språk: läst tre gymnasiekurser

Kolla att du uppfyller kraven FÖRE 
du anmäler dig till ett prov! 



Avläggande av studentexamen
• examen bör avläggas under tre på varandra följande tillfällen

• består av minst fyra obligatoriska prov
• Modersmål obligatoriskt för alla

• De tre andra obligatoriska proven väljs från:
• Det andra inhemska språket (A- eller B-nivå)

• Ett prov i främmande språk (A- eller C-nivå)

• Matematikprov (Lång- (A) eller kort (B))

• Ett realämnesprov

• OBS! Minst ett obligatoriskt ämne (av ämnena språk/matematik) måste
skrivas på lång d.v.s. A-nivå. 

• Fundera noga på vilka ämnen ni skriver!

• Man bör helst skriva minst 5 prov!



Studentexamensnämndens info

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

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset

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


Anmälning till höstens skrivningar

• anmälning via Wilma

• Logga in på SVENSKA
• Under ”blanketter”
• Blanketten är redan nu öppen!

• senast måndagen den 25 maj 2020 (före klockan 15)
• inte möjligt att anmäla sej efter det!
• Du bör betala avgiften till skolans konto FI29 4055 0010 4732 19 (sibbo gymnasiums 

kansli) OBS! Sätt studerandens namn i meddelandefältet. Ingen referensnummer 
krävs.

Ifall undantagstillstånd på grund av Corona råder:
• Skriv ut ett kvitto av betalningen som du skickar till skolan samtidigt när du sänder in 

den undertecknade blanketten till e-post adressen sibbogymnasium@sipoo.fi . Detta 
bör ske senast den 25 maj!

Om skolan är öppen skall kvitto och undertecknad blankett istället returneras till kansli 
senast den 25 maj klockan 15.

mailto:sibbogymnasium@sipoo.fi


Provdagar hösten 2020

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/provdagar/provd
agarna-hoesten-2020

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/provdagar/provdagarna-hoesten-2020




Skrivningsställe:
”Blå Hallen” , Lival

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYuImv6ofUAhViIpoKHTAUCZ8QjRwIBw&url=https://svenska.yle.fi/artikel/2011/05/24/planer-kommuncentrum-i-ostanaparken-i-sibbo&psig=AFQjCNHSeoYqJdKO6SyE4tf-74WTbe9DCQ&ust=1495691277825847


Parkering Blå Hallen



Provtider

◦ I allmänhet 6 h

◦ Specialarrangemang kan ge + 1-2 h (kräver intyg). Intyg för höstens skrivningstillfälle
bör lämnas in senast 30.4

• De korta språkproven (max 2 st) på en och samma dag : 8 h



Tider och regler

• alla prov inleds kl. 9.00

•KOM TILL KL 8.00 !

•En examinand får inte lämna in ett prov före kl. 12

•Kommer man för sent får man inte tilläggstid

•Kommer man efter kl 10 kan det hända att man inte får delta. 



Proven skrivs tillsammans med 
studerande från Sipoon lukio

• ta med ett id-bevis

•mat och dricka
◦ Genomskinliga förpackningar
◦ Gymnasiet erbjuder mat till de som skriver (frukt och smörgås). Denna mat bör 

förbeställas via wilma av de som vill ha den. 
• Locket av då man går in i salen
• All text på burkar, flaskor,… måste täckas över (t ex med tape)

• Bör göras redan hemma!

• kläder: det får INTE FINNAS TEXT PÅ KLÄDERNA

• Ta på/med dig bekväma tillräckligt varma kläder (kan vara kallt i salen).

• Ingen mössa på!

•Ingen digital utrustning får tas med in i salen
• Ingen telefon
• Ingen digital klocka
• Inga ”hörlurar för musik” osv osv

•TYSTNAD i salen – du får inte prata med din kompis



FUSK
En examinand som gör sig skyldig till svikligt förfarande eller 
försök till fusk eller medverkar till detta eller annars grovt 
bryter mot ordningen

◦ har förverkat sin rätt att delta i proven vid examenstillfället i 
fråga.

◦ de prov som examinanden har anmält sig till vid samma 
examenstillfälle betraktas som underkända.

Det är förbjudet att ha med sig
◦ mobiltelefoner
◦ andra tekniska apparater, förutom dem som nämnden godkänt.

Om du är klar med digitala provet före klockan 12 så skall du INTE 
logga ut och använda datorn till annat!

Det är förbjudet att avlägsna sig från ett prov före tillåten 
tid.



Om du är sjuk
Meddela skolan SÅ FORT SOM MÖJLIGT genom att ringa

◦ 050-3810405 (rektorns telefon)

◦ 040-1914414 (vicerektor)

Genast samma dag till läkare för att få ett läkarintyg
◦ diagnos + diagnosnr viktiga

◦ lämna in läkarintyget till skolans kansli så fort som möjligt (nästa dag)



• Använd gärna klottpapper (som delas ut i salen). 

Gör dispositioner/uträkningar och utkast på dessa.

• Ha med pennor 



Elektroniska (digitala) prov

•Egen dator med
• du bör kunna boota din egen dator

• Hörlurar med (inte små ”knapphörlurar”)
• Helst med USB-koppling

•Datormus MED SLADD (USB)

• Du bör kunna koppla en ethernet- kabel till din dator, om detta inte är
möjligt, så måste du införskaffa en adapter

•SKÄRMSKYDD obligatoriskt
• Skaffa ett på egen hand

• köp ett via skolans kansli ( ca 25 €)

• Köp ett begagnat av en abiturient som skrivit tidigare



Allmänt:

Kolla att ni väljer rätt prov!

- hur många gånger får jag lyssna på en hörförståelse?

- hur många tecken får jag använda (hur långt ska mitt svar vara)?

- i vilken ruta skall jag skriva svaret?

LÄS INSTRUKTIONERNA!



OBS OBS OBS!
Alla rutor som har något tecken, text, … i sig bedöms som ett svar så se 
till att du TÖMMER DE RUTOR SOM DU INTE VILL ATT SKA BERÄKNAS 
SOM SVAR

FDJFHSKFHDZDHDKFHDKH
ZKCNZMCNZM,NCZ,CNZX
MCNZXM,NCZ,CNX,MCNZ
XM,NCZX,CNZX,NCZXMCZ
XNCZX,MNCZX,CZC,ZXC

H

Man anser att du har besvarat båda dessa 

frågor. 

Den fråga som ger sämre poäng räknas med 

i ditt prov.



Hjälpmedel 

Maols tabeller + räknemaskin (Gäller ännu hösten 2020)

◦ lämnas in för kontroll (till skolans kansli) senast kl 12 dagen innan provet ifråga 

◦ räknaren får ge resultat bara i numerisk / grafisk form

◦ inga anteckningar tillåtna i Maols, förutom ägarens namn

Maols tabeller placeras färdigt på den pulpet där eleven skriver provet

I proven i fysik, kemi och geografi är det tillåtet att använda fickräknare och 
tabellböcker ännu hösten 2020! 

Från och med våren 2021 så får studerande endast använda de räknare och 
tabeller som finns i provsystemet!

I de andra proven är det förbjudet att använda dessa hjälpmedel.



LÄS PROVINSTRUKTIONERNA NOGA OCH FÖLJ DEM

MAN BÖR LÄMNA AULAN EFTER ATT MAN SLUTAT SKRIVA

KÖR FÖRSIKTIGT (både till och från provet!)

TA DET LUGNT!!


