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INRIKTNINGAR och FÖRDELNING 2018-2019

EST H & I HUM.SAM NAT.VET Tot. 426

ÅK 1 - 22 - 46 153
85 som ännu 

ska välja

ÅK 2
12

8 konst
2 musik
2 dans

18 64 37 131

ÅK 3
14

10 konst
1 musik
3 dans

24 66 38 142



Lite statistik

• Studerande på åk 3/4:
– studerande totalt 142, varav 14 är nu på sitt fjärde år
– flickor 73
– pojkar 69
– varav 25 studerande (ca 20%) kommer att avlägga 

studierna på fyra år

• Studentexamen
– Ca 40 000 skribenter i hela landet deltar i vårens 

studentskrivningar. 
– Alla prov skrivs digitalt.



Karonka

Bild borttagen



Karonka

• 15 februari 2019 = fredag före läslovet vecka 8
– Treorna planerar dagskaronkan
– Tvåorna planerar kvällskaronkan

• Lärarkollegiet lägger sig inte i planeringen, men respekt 
för varje individ, mänskliga rättigheter, allas lika värde, 
tolerans och förståelse måste råda

• Bistår gör lärarna Robin Lundin och Fredrik Törnroos
• Kvällsfirandet utanför skolans ramar, så även eventuell 

karonkakryssning



Studentdimission

Bild borttagen



Studentdimission våren 2019

• Vårens studentprovsresultat torde komma fredagen den 17.5.
• Samma dag skickar vi ett brev till de blivande studenterna och 

sätter ut på Studnet om praktiska arrangemang kring 
studentdimissionen  (tider, parkering etc.)

• DIMISSION lördagen den 1 juni kl. 11.00 i Alandica
– Begränsat antal gäster per student.
– Ca 2 h – ca 120  lyceister + HUTH-studerande avlägger examen
– Promenad i samlad tropp till lyceet
– ”Utspring” via lyceets södra ingång 
– Hemmafirandet bör kunna gå av stapeln ca kl.14.00

• Datum gällande fotografering och övning meddelas framledes. 

Presenter
Presentation Notes
Ta upp om auditoriet. Finns plats för över 200 gäster. I storasalen drygt 600 platser.



Och nu ...

• Studiehandledare Jenny Polviander



Abiåret

• Kort och intensivt…

• Period 1 upplevs som stressande med vanligt schema och 
studentprov.

• Vårens skrivningar brukar kännas lugnare

• 67 studerande har enstaka kurser i period 4

• Viktiga datum etc., se arbetskalendern på Studnet

https://studnet.gymnasium.ax/alands-lyceum


Abiturientaktiviteter

• Sacomässan i Stockholm 29-30.11
– Universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare
– Studerande åker på egen hand, ansöker om ledigt etc.
– Kolla gärna att de har privat reseförsäkring!

• Abidagar:
– I Helsingfors, Högskoledag 1.11
– I Åbo, UniYH-dag 18.1 2019

• Gästföreläsare detta läsår, se Studnet

https://studnet.gymnasium.ax/alands-lyceum


Kort om studentexamen
• Majoriteten har skrivit 1-2 prov på hösten, några 3 prov

– Kort matematik, engelska, hälsokunskap mm.

• De flesta har tre eller fyra prov kvar att skriva på våren.

– Modersmål (obligatoriskt)
odersmål
– Engelska 
– Finska
– Matematik 
– Ett ämnesrealprov

• Utöver de 4 obligatoriska proven kan extra prov skrivas, 
såsom korta språk och fler ämnesrealprov.

Ett av dessa väljs bort 
eller väljs att skriva  som 
extra prov.



Kort om studentexamen

• Alla prov är fr o m våren 2019 digitala
• Anmälan

– Information om anmälan till vårens studentprov hölls 
igår, 7.11.

– Deadline 23.11.2018 kl. 15.00 

• Höstens resultat kommer 20.11.



HÖGSKOLESTUDIER 
I FINLAND/ÅLAND/SVERIGE 



Studnet – Studier - Vidarestudier



Hur får de studerande 
information om vidarestudier?
• Vi ger allmän information om utbildningar såväl 

– på Åland
– i övriga Finland
– i vårt västra grannland
– övriga världen

• Paketeras i högskole-, Finlands-, Sverige- och utlandspaket
– På lyceets infotimmar onsdagar 14.30 – 15.15. 

• Gästföreläsare
– från olika skolor/yrkeshögskolor/universitet kommer till lyceet.
– Ex-lyceister kommer hit och berättar om sina studier i när och fjärran.

• Valfritt deltagande – eget ansvar!
• Från ettan påpekar vi: Var öppna för olika alternativ!
• Individuella samtal varje läsår



ÅLAND/FINLAND ELLER SVERIGE 
– OLIKA ANTAGNINGSSÄTT!

ÅLAND/FASTLANDET
Antagning till
 Universitet: Studentbetyget och/eller urvalsprov
 Yrkeshögskolor: Studentbetyget och/eller urvalsprov
 Högskolan på Åland: Avgångsbetyget 

 OBS! Programmet inom vård har urvalsprov.

• Gemensam universitetsansökan och yrkeshögskoleansökan på fastlandet

SVERIGE
Antagning på basen av 
 Avgångsbetyget
 Högskoleprovspoäng
 Särskilt/alternativt urval

Gemensam ansökan, samordnas av Universitets- och högskolerådet.



ANSÖKNINGSFÖRFARANDET
FÖLJANDE BETYG BEAKTAS (ENLIGT NU GÄLLANDE REGLER)

Avgångsbetyg Studentbetyg
Högskolan
på
Åland

x
Yrkeshögskolor / 
universitet på
fastlandet

x
Högskolor / 
universitet i
Sverige

x



Medeltal





STUDENTEXAMEN 
- en examen som öppnar alla dörrar
• Studentexamen ger allmän högskolebehörighet 

såväl nationellt som internationellt.



AKADEMISKA STUDIER 
- BOLOGNAPROCESSEN

• Ett EU-samarbete för att stärka Europa som 
utbildningskontinent.

• Ska underlätta fri rörlighet mellan högskolor och 
universitet i olika länder.

• Mål:
– samma examensupplägg
– en gemensam betygsskala
– poängräkning – ECTS



AKADEMISKA STUDIER 
- UTBILDNINGENS UPPBYGGNAD

• Studierna indelas i olika studietyper: 
a) Grundstudier och ämnesstudier
b) Fördjupade studier

• Den studerande läser
a) ett huvudämne

(+ avhandling pro-gradu /examensuppsats)
b) ett eller flera biämnen

(vid egen eller annan fakultet / högskola)



AKADEMISKA STUDIER 
- EXAMEN: TVÅSTEGSMODELLEN

• En lägre högskoleexamen omfattar 180 sp. 
- Kandidatnivå 
- Avläggs på ca 3 år

• En högre högskoleexamen omfattar 120 sp. 
- Magisternivå / Master-
- Avläggs på ca 2 år → 3+2 år = totalt 300 sp

• Vetenskapliga påbyggnadsexamina är licentiatexamen
och doktorsexamen.



AKADEMISKA STUDIER
- EXAMEN: EN JÄMFÖRELSE

FINLAND SVERIGE ÅR

Doktorsexamen Doktorsexamen

osv

FORSKAR- Licentiatexamen Licentiatexamen 7
NIVÅ 6
AVANCERAD Magisterexamen Masterexamen 5
NIVÅ Magisterexamen 4
GRUND- Kandidatexamen Kandidatexamen 3

NIVÅ 2

1



STUDIER
PÅ ÅLAND 

OCH PÅ FASTLANDET



UTBILDNINGSSYSTEMET
- UTBILDNING EFTER GYMNASIALSTADIET

• Akademisk utbildning vid 
universitet och högskolor

• Yrkeshögskolor som kombinerar
teori och praktik

• Övriga utbildningar: 
folkhögskolor, institut m.m.



HÖGSKOLESTUDIER
- ERBJUDS PÅ SVENSKA VID

• Åbo Akademi Åbo och Vasa

• Svenska handelshögskolan Helsingfors och Vasa

• Helsingfors universitet Helsingfors
– Filosofi, historia, nordiska språk och litteratur
– Klasslärare, allmän pedagogik
– Biologi
– Juridik
– Medicin, odontologi

• Svenska social- och kommunalhögskolan (HU) Helsingfors
– Journalistik
– Samhällsvetenskaper
– Socialt arbete och socialpolitik
– Socialpsykologi, sociologi m.m.



HÖGSKOLESTUDIER
- ERBJUDS DELVIS PÅ SVENSKA VID

• Aalto-universitetet:
– Högskolan för teknikvetenskaper grundstudier på svenska
– Högskolan för elektronik grundstudier på svenska
– Högskolan för ingenjörsvetenskaper grundstudier på svenska
– Högskolan för kemiteknik grundstudier på svenska
– Högskolan för konst, design och kultur enstaka studier på svenska

• Konstuniversitetet
– Bildkonstakademin enstaka studier på svenska
– Sibeliusakademin enstaka studier på svenska
– Teaterhögskolan svenskspråkig skådespelarkvot

• Helsingfors universitet varierar - beror på professurerna 
inom de olika fakulteterna

– Finns en svenskspråkig kvot vilket skall säkerställa Finlands behov av 
svenskspråkiga jurister, tandläkare, läkare och veterinärer.



YRKESHÖGSKOLESTUDIER
- ERBJUDS PÅ SVENSKA VID

• Högskolan på Åland Mariehamn

• Arcada Helsingfors

• Novia Åbo, Vasa, Jakobstad, Raseborg

Yrkeshögskoleexamen 210 – 270 sp (3,5-4,5 år)

inkl. 5 månaders praktik



HÖGSKOLE- & YRKESHÖGSKOLE-
STUDIER: 9 UTBILDNINGSOMRÅDEN

• Humanistiska och pedagogiska området
• Kultur
• Militär- och skyddsbranschen
• Naturvetenskapliga området
• Naturbruk och miljöområdet
• Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och 

administrativa området
• Social-, hälso- och idrottsområdet
• Teknik och kommunikation
• Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen



ETT EXEMPEL PÅ ÅLAND

• Högskolan på Åland erbjuder följande program hösten 2019:
– Företagsekonomi

– Hospitality Management

– Informationsteknik

– Maskinteknik

– Sjöfart

– Vård

– Elektroteknik har antagning nästa gång hösten 2020.



För mer information:

• www.abo.fi

• www.helsinki.fi

• www.aalto.fi

• www.hanken.fi

• www.uniarts.fi

• www.arcada.fi

• www.novia.fi

• www.ha.ax

http://www.abo.fi/
http://www.helsinki.fi/
http://www.aalto.fi/
http://www.hanken.fi/
http://www.uniarts.fi/
http://www.arcada.fi/
http://www.novia.fi/
http://www.ha.ax/


ANSÖKNINGSFÖRFARANDET:
UNIVERSITET, HÖGSKOLOR & YRKESHÖGSKOLOR

• Gemensam ansökan via nätet: 20.3 – 3.4.2019 (kl. 15)
www.studieinfo.fi

• Samtliga utbildningsprogram har sina egna urvalsguider, 
antagningskrav etc.

• Obs! Konstuniversitet i Helsingfors
– Ansökningstiden tidigarelagd till 9-23.1.2019 kl.15.00

– Tider för inlämnande av förhandsuppgifter varierar. Gäller konst-
och färdighetsrelaterade ämnen, bild, konst, teater och musik

https://studieinfo.fi/wp/sv/


• En gemensam ansökan via nätet för alla, såväl universitet, 
högskolor som yrkeshögskolor
– Den sökande  kan uppge totalt högst 6 ansökningsmål

– Ansökningsmålen rangordnas, bindande ordning

• De allra flesta lärosätena reserverar nybörjarplatser för dem 
som ansöker för första gången
– Den sökande antas till EN studieplats.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDET:
UNIVERSITET, HÖGSKOLOR & YRKESHÖGSKOLOR



ANSÖKNINGSFÖRFARANDET
HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

• OBS! Högskolan på Åland har egen antagning via nätet.

• Ansökningstid till Högskolan på Åland:
15.3 – 15.4.2019

• Antagningen baserar sig på betyg
– Vårdprogrammet har obligatoriskt urvalsprov



ANSÖKNINGSFÖRFARANDET
Studerandeurvalet förnyas!

Varför?
• Bara en av tre nyutexaminerade studenter fortsätter sina 

studier direkt (trots att 75% söker)
• Genomsnittliga åldern för att inleda fortsatta studier i 

Finland: 24 år
• Tungrott och dyrt urvalssystem (urvalsprov i alla ämnen, 

ofta olika på olika skolor fast samma utbildningsområde)



ANSÖKNINGSFÖRFARANDET
Studerandeurvalet förnyas!

Vad ändras?
• Universiteten och yrkeshögskolorna tar senast 2018 i bruk 

ett studerandeurvalssystem 
– som inte förutsätter långa förberedelser av den studerande

– som i högre grad bygger på betygsurval

– med mer enhetliga urvalsmetoder som kan tillämpas inom flera 
områden. 



ANSÖKNINGSFÖRFARANDET
Studerandeurvalet förnyas!

Meningen är att utvärdera beredskap och förmåga till 
högskolestudier, men inte högskolestudiernas innehåll.

• Ex: samhällsvetenskap (betyg + urvalsprov)
• Urvalsprovslitteratur: ett antal vetenskapliga artiklar som finns 

tillgängligt på webben i pdf-format fr o m mars.

• Dessutom kommer urvalsprovet att bestå av materialbaserade uppgifter, 
där materialet fås på urvalsprovstillfället. 

• Dessutom kan frågor komma som bygger på allmänbildning och 
kunskap om dagsaktualiteter.

• Ex: naturvetenskap (betyg + urvalsprov)
• Urvalsprovslitteratur: gymnasiets lärokurs i matematik, kemi, fysik...



ANSÖKNINGSFÖRFARANDET
Studerandeurvalet förnyas!

• Senast år 2020:
– En betydligt större andel än för tillfället antas på basis av studentexamen och 

grundläggande yrkesexamensbetyg, sk. betygsurval.
• Av de platser där betygsurval tillämpas reserveras största delen för personer som söker sin 

första studieplats.

– Förutom betygsurval ordnas urvalsprov i fall där antagningen inte kan ske på basis 
av betyg.

• Ett lämplighetstest kan ordnas för personer som antagits genom betygsurval som en del av 
urvalsprovet, ifall det på basis av forskningsdata är befogat inom den ifrågavarande utbildningen.

• Nya studievägar:
– Högskolorna utvecklar möjligheterna för en person som redan studerar vid en högskola att 

byta område eller högskola under studierna genom ett särskilt urval.

– Möjlighet till nya högskolestudier utökas för de som redan har en examen.

– Högskolorna antar i allt högre grad studerande på basis av studier som avlagt vid 

en öppen högskola.



ANSÖKNINGSFÖRFARANDET
UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Urval hittills Urval  senast 2020

Studentprovsresultat Studentprovsresultat

Urvalsprov Urvalsprov i specifika fall

Totalpoäng (studentprov + urvalsprov) Ersätts med betygsurval (studentprov)

Konkurrenspoäng på basis av:



ANSÖKNINGSFÖRFARANDET
UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

VAD GÄLLER VÅREN 2019?
 Gammalt & nytt…

Konkurrenspoängen beräknas utifrån

a) studentprovsresultaten i allmänhet t.ex. antalet prov, nivå 
och resultat påverkar

b) tilläggspoäng kan ges för studentprov som är centrala inom 
de olika utbildningarna (ex: realprov i psykologi för psykologutbildningen)

c) ett urvalsprov och/eller en individuell intervju ingår; vissa 
urvalsprov är gemensamma för hela landet (t.ex. ekonomi)



Exempel: Ansökan till ekonomisk 
utbildning, Åbo Akademi och Hanken

• Till utbildningslinjen för ekonomi antas 80 resp. 300 
sökande:

• minst 70-75 % av platserna reserveras för förstagångssökande
• Ett antal sökande antas via den s.k. ÖPU-leden

• Av nybörjarplatserna för förstagångssökande fylls 
• 60 % på basis av enbart studentexamensbetyg (fem studentprov 

beaktas)
• 40 % på basis av urvalsprov (baserat på gymnasiekurser)
• Den som blir antagen på basis av studentexamensbetyget ska inte 

delta i urvalsprovet. 
– Informationen om vilka som antagits i betygsantagningen offentliggörs senast 

onsdagen den 30.5.2019. 
– Urvalsprov skrivs 5.6.2019.



STUDIER I 
SVERIGE



UNIVERSITET & HÖGSKOLOR

• 47 universitet och högskolor i Sverige

• Vad är skillnaden?
– På universitet kan man alltid gå vidare  till 

forskarnivån när man slutfört studier på den 
avancerade nivån. Universiteten har rätt att utfärda 
doktorsexamen.

– Högskolor kan bli tilldelade vissa 
vetenskapsområden och utfärda doktorsexamen inom 
dessa områden.



AKADEMISK EXAMEN

• Den studerande kan läsa sin akademiska 
examen via 

a) utbildningsprogram

eller 

b) fristående kurser



KURSER ELLER PROGRAM?

• Om man läser 
– utbildningsprogram: en ansökan

– fristående kurser: ansökan varje termin

• Man kan nå samma examen på båda sätt förutom 
sådana yrken som kräver legitimation t.ex. läkare, 
psykolog, sjukskötare eller vissa behörigheter som 
t.ex. jurist.



A) UTBILDNINGSPROGRAM

• Kursinnehållet bestäms av universitetet eller högskolan. 
• Ofta ger utbildningsprogrammen en examen som 

benämns som en yrkestitel: 
Ex. apotekare, ekonom, läkare, dietist, psykolog, 

fotograf, journalist, jurist, konservator, lärare, 
sjukskötare, sjukgymnast, tandtekniker, socionom, 
civilingenjör etc.

• Annars generella examenstitlar:
Ex. Kandidat- och magisterexamina i ….



B) FRISTÅENDE KURSER

• Fristående kurser ger den studerande möjlighet att själv 
kombinera sin egen akademiska examen.

• Beroende på kombination av kurser får den studerande 
antingen en yrkestitel (ex. ”ekonom”) eller en generell 
examenstitel (ex. filosofiekandidat, teknologiemagister eller 
en mastersexamen i aktuellt ämne)



ANTAGNINGEN TILL HÖGSKOLA / 
UNIVERSITET I SVERIGE

• Två alternativa kvotgrupper:
1. Den studerande söker på sitt betygsmedeltal på avgångsbetyget. 

Kvotgrupp: BI

2. Den studerande söker på sitt resultat från högskoleprovet. 
Kvotgrupp: HP

• Kompletterade betyg söker i kvotgrupp BII:
– Kompletterat för att höja medeltal eller bli behörig
– Hårdare konkurrens...

• Till konst- och färdighetsrelaterade områden:
Alternativt urval via intervju, färdighetsprov m.m.



ÅLÄNDSKA SÖKANDE 

• Medeltalet på avgångsbetyget
– Räknas om till en skala med maxpoäng 22,5.

– Det finns en konverteringstabell på Studnet. 

• Högskoleprovet 
– Maxpoäng 2.00

– Provet kan skrivas två gånger per år (höst och vår).

– Kan skrivas hur många gånger som helst

– Resultatet giltigt i fem år

– (Ny regel fr o m 2022: 18 års gräns för deltagande)

https://studnet.gymnasium.ax/alands-lyceum


BEHÖRIGHETER

• Grundläggande behörighet
har alla som erhållit examen från Ålands lyceum

• Områdesbehörighet / särskild behörighet
en del utbildningar kräver att man ska ha läst vissa läroämnen på 
tillräckligt avancerad nivå i gymnasiet t.ex. lång matte, fysik, kemi. 

Vilka kurser på lusse ger behörighet?

https://bedomningshandboken.uhr.se/utlandska-gymnasiala/alla-lander/finland---alands-lyceum/


MÅNGFALDEN…

• 47 universitet och högskolor
Av godo eller av ondo?...

• Några exempel: Utbud på grundnivå hösten 2018
– Göteborgs universitet 256 program

284 kurser
– Uppsala universitet 100 program

365 kurser

• I webbanmälan kan man ange 20 sökalternativ, dvs 
kurser och/eller program.



ANSÖKNINGSFÖRFARANDET
- UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

• Gemensam ansökan via nätet: 15 mars – 15 april

www.antagning.se

• Komplettera med 
– Pdf-kopia av pass – OBS: senast 7.5.2019
– Pdf-kopia av betyg – senast 20.6.2019
– Pdf-kopia av högskoleprovsresultat (ålänningars resultat överförs inte 

automatiskt) – senast 20.6.2019

http://www.antagning.se/


HUR VET JAG ATT 
UTBILDNINGEN ÄR BRA?

• Universitetskanslersämbetet utvärderar all utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå:

www.uk-ambetet.se

• Kolla upp vad andra studenter tycker!

http://www.uk-ambetet.se/


ANSÖKNINGSTIDER

• Till Högskolan på Åland
15.3 – 15.4.2019

• Till fastlandet
Yrkeshögskolor, högskolor och universitet:

9.1 – 23.1.2019   (kl. 15.00) Bildkonstakademin, Sibeliusakademin, 
Teaterhögskolan

20.3 – 3.4.2019 (kl. 15.00) Alla övriga

• Till Sverige
15 mars – 15 april 2019

• Till musik, konst, designutbildningar
Varierande ansökningstider. 
Förhandsuppgifter, inträdesprov, intervjuer, auditions mm.



ANTAGNING TILL ÖVRIGA 
VÄRLDEN – varierar från land till land!
• Danmark och Norge

– kombinerad poäng för avgångsbetyget och studentproven.

• Övriga världen:
– studentproven viktigast
– språktest (t.ex. IELTS, TOEFL, DEF, DELE, TestDaF)
– referens från gymnasiet
– personligt brev 
– ibland intervju via telefon, ibland måste man åka till ort och ställe 

för intervju och test.
– ibland prov som mäter allmänna förmågor, logiskt tänkande. Ex. 

SAT-provet i USA, UKCAT för medicinstudier i Storbritannien.

• Gott råd: 
– Var ute i mycket god tid
– OBS! Kontrollera terminsavgifter och andra kostnader.

Brexit?



ANDRA VÄGAR/SABBATSÅR…

• Folkhögskola: www.folkhogskola.nu eller www.folkhogskolor.fi
• Basår finns på www.antagning.se
• NTI = Komvux på distans för ålänningar www.gymnasium.ax
• Kvalificerad yrkesutbildning (KY) www.kyutbildningar.se och 

yrkeshögskoleutbildningar (YH): www.myh.se (1-2-år)
• Privata utbildningar (PT, frisör, make-up, massör, reseledare, 

mm.) – Kolla kostnaderna!
• Au pair, volontärjobb etc. www.ams.se – Hitta jobb – Jobba 

utomlands

 Info om arbetsmarknaden, olika yrken, yrkesvalstest mm.:
www.ams.se och www.saco.se

http://www.folkhogskola.nu/
http://www.folkhogskolor.fi/
http://www.antagning.se/
http://www.gymnasium.ax/
http://www.kyutbildningar.se/
http://www.myh.se/
http://www.ams.se/
http://www.ams.se/
http://www.saco.se/
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