
Välkommen!

Informationsmöte

Åk 2-vårdnadshavare

3.11.2022



Kvällens program

▪ Rektor Marcus Koskinen-Hagman inleder

▪ Studiehandledare Anne-Git Elling informerar om:

o vad som är på gång för studerande i åk 2

o studentexamen



Hem & skolaföreningen vid ÅL

▪ Årsmöte 

▪ Leds av Jana Eriksson

▪ OBS! 

o Medlemsavgift 10 €/familj.

o Kontonummer: ÅAB FI36 6601 0003 2744 20

o Uppgifter finns att läsa på Wilmas anslagstavla och Studnet



Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
6. Föredragning av verksamhetsberättelse, bokslut och 
verksamhetsgranskningsberättelse samt fastställande av bokslut
7. Beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och de redovisningsskyldiga för 
2021 - 2022
8. Fastställande av den frivilliga medlemsavgiften (förslag 10€/familj)
9. Val av ordförande 2022 - 2023
10. Val av styrelsemedlemmar och suppleant för år 2022 - 2023
11. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter för år 2022 - 2023
12. Övriga ärenden
13. Mötet avslutas



Verksamhetsberättelse 1.8.2021-31.7.2022

▪ Föreningsåret har till stor del fortfarande påverkats av Covid -19 
pandemin. Föreningen har haft ett årsmöte och ett styrelsemöte 
under perioden och använt sig av per capsulam beslut vid behov. 
Föreningen har arbetat för att studerandena skulle få en så normal 
skolgång som möjligt. 

▪ Styrelsen tog under året beslut om att de årliga kamrat-
stipendierna inte skulle delas ut. Att dela ut kamrat-stipendium när 
studerandena inte kunnat umgås som vanligt kändes inte aktuellt.

▪ Karonka bidraget beviljades och karonkan kunde äntligen 
genomföras som den brukar. Föreningen har köpt ett konstverk av 
konstnären Johan Karlsson "The little BBQ´s Junk Art" som nu får 
pryda studerandenas innemiljö. 

▪ Styrelsen tog under året beslut om att inte förnya föreningens 
stadgar i nuläget.

▪ Medlemsavgiften för perioden har varit 10€/familj.



Verksamhetsplan 1.8.2022-31.7.2023

I enlighet med våra stadgar kommer föreningen att 
främja samarbetet mellan hem och skola, mellan 
föräldrar, lärare och studerande. Det här sker genom att 
delta vid föräldramöten och informationstillfällen samt 
genom att stöda de studerandes verksamheter med 
bidrag till bl a studiebesök, karonka och eventuella 
stipendier.

Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2022 - 2023 
föreslås bli 10€/familj och betalas till konto 

FI36 6601 0003 2744 20 (Ålandsbanken)



Bokslut 1.8.2021-31.7.2022



Bokslut 1.8.2021-31.7.2022



Verksamhetsgranskningsberättelse



Ålands lyceum – vårt uppdrag



Antal studerande per årskurs

Totalt

ÅK 1 89 70 159

ÅK 2 70 57 127

Åk 3 96 60 156

255 187 442



Ålands lyceums 
verksamhetsmål

▪ Vara ett allmänbildande gymnasium

▪ Ge en god grund för högskole- och 
universitetsutbildning

▪ Ge kunskap i många ämnen

▪ Etisk fostran

▪ Personlig utveckling 

→självkänsla och självförtroende



Värdegrund – studerandes val



Etisk fostran – cykla mera!



Språkresor och 
ämnesövergripande resor

▪ Bilder borttagna...



18 års åldersgräns

▪ Under 2023 uppnår de flesta på åk 2 sin 
myndighetsålder

▪ Lagen stadgar att skolan (lärare och andra 
tjänstemän) inte har rätt att kontakta myndiga 
studerandes vårdnadshavare
o Inloggningen till Wilma slutar fungera

▪ All kontakt skall ske med studerandes tillåtelse

▪ Vi försöker på alla sätt involvera vårdnadshavarna 
men givetvis måste vi följa lagen.

▪ Därför: om det är något som känns vagt eller olustigt 
gällande studier och skolgång, ta kontakt med oss!



Frånvaroanmälan vid sjukdom

▪ Under 18 år krävs inget intyg om vårdnadshavaren 
anmält frånvaron i Wilma eller per telefon.

▪ Över 18 år anmäls frånvaro per telefon eller 
vårdnadshavarens underskrift på sjukfrånvarointyg 
vid examinationstillfällen. 

▪ 18 år – myndig men vårdnadshavarens underskrift 
på sjukfrånvarointyg är en praktisk fråga

→ Ersätter hälsovårdar- eller läkarintyg

o Har ingenting med myndighetsåldern att göra

▪ OBS! Om man är sjuk vid omtagningstillfället –
stanna hemma hela dagen!



Gemensamma skolaktiviteter

▪ Temadagar och andra arrangemang – en viktig del av 
vår verksamhet (läroplanen).

▪ Alltid obligatorisk närvaro!



Den 
första av 

två 
läsveckor 

under 
detta 
läsår.

31.10 – 4.11

Kura gryning:
Lycéet uppmärksammar den 
nordiska litteraturveckan den 14.11 
genom att inleda morgonlektionen 
med en stunds högläsning.

...och åk 2 arrangerar Lucia för hela 
skolan i december!



Riksdagsledamot besöker 
lyceet den 25 januari 2023



Gemensamma skolaktiviteter
detta läsår

▪ Den 16.2 

o Dagskaronka på förmiddagen. 

o På eftermiddagen arrangerar skolans friskvårdsgrupp en 
temaeftermiddag.

▪ Den 6.4

o En hållbarhetstemadag. 

o Studiebesök till olika företag, myndigheter, banker 
försäkringsbolag etc.



Digitala prov - eget elnätverk, 
kablar mm



Abitti



Vad innebär digitala 
studentprov?

▪ Studerande använder sin egen dator
o Välfungerande, laddningsbar, uppdaterad...

▪ Proven skrivs i en sluten miljö (start via usb-sticka)

▪ Mer mångsidigt prov
o En större variation av uppgifter

o Olika typer av material (filmer, ljud, bilder, diagram, tabeller etc.)

▪ Plus: enklare att skriva långa svar, redigera svaren, 
säkrare, lättare att rätta, möjlighet till 
anonymitet, mer variation

▪ Minus: kan vara tungt att läsa på skärmen

Det finns 
lånedatorer 
för de som 
behöver.



Skribenten ska ha med sig:
1. GILTIGT ID-KORT, KÖRKORT, PASS etc.

2. SIN DATOR
o Strömkabeln till datorn

o Fungerande hörlurar till sin dator, ej Bluetooth

▪ Något att äta & dricka. OBS! Ingen text på burkar och 
pytsar.

▪ Tid att skriva prov är 6 timmar, om förlängd tid 8 
timmar

▪ Penna och suddgummi! Papper finns.
o Frivilligt, men rekommenderas.

▪ Anvisningar på Studentexamensnämndens webbplats
Viktigt att hålla sig uppdaterad. Studerande uppmanas följa 
med e-posten dagligen.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/till-examinanderna/examinandanvisningar
https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/till-examinanderna/examinandanvisningar


Laddningsskåp

▪ Egen dator alltid med

o Håll den i skick

o I princip alla förhör och 
prov skrivs med hjälp av 
dator



Studiehandledare

▪ 2C, 2E Anne-Git Elling

▪ 2D, 2F Anna Levander

▪ 2A, 2B Jenny Polviander

▪ Frågor besvaras under & efter presentationen

▪ Presentationen, utan bilder, finns på skolans 
webbplats fr.o.m imorgon på eftermiddagen



Studnet – allt & lite till...



Agenda för läsåret, åk 2:
▪ Studentprov våren 2023 (mars) 26.10 Information om vårens 

studentprov
21.11 Sista dag att lämna in 

anmälan inför vårens studentprov
1.3 Praktisk info för anmälda

▪ Individuella samtal Period 4 (feb-mars)

▪ Studieavsnitt inför åk 3 8.3 Infotillfälle om studieavsnitten 

17.3 Sista dagen att lämna in
valblanketten

▪ Studentprov höst 2023 3.5 Information om höstens 
(september) studentprov

25.5 Sista dagen att lämna in 
anmälan inför höstens studentprov

▪ Avslutning åk 1-2 2.6



Informationstillfällen 

onsdagar kl.14:30-15:15

▪ Obligatoriska

o allt som rör studierna vid lyceet, dvs. val av ämnen 
och studieavsnitt, studentprov, karonka etc.

▪ Valbara

o allt som rör framtida studier och jobb,  i Finland och 
Sverige, studier utomlands och på Åland, 
högskoleprovet, gästföreläsare från öst och väst mm. 



Studentexamen

Vad?

Hur?

Varför?

När?



Studentexamen

▪ Nationell examen

▪ Behörighet för högskolestudier internationellt

▪ Studentprov anordnas varje höst och vår

▪ Examinanden blir student när hen avlagt

o studentexamensprov

o de studier som ingår i gymnasiets lärokurs, minst 150 sp



Studentprov: Flera skrivtillfällen

▪ Hittills främst prov i åk 3
o De flesta väljer att skriva 1-2 prov på hösten i åk 3.

o Flest prov skrivs på våren i åk 3 (ingen undervisning).

▪ Vissa väljer att inleda examen i åk 2 på våren
o Våren 2022: Antal skribenter på åk 2 var 62 st

o Fortsättningsspråk: franska, spanska, tyska och A-
finska. Därtill vissa realämnen.

OBS! Måste kombinera 
studentprovsläsandet parallellt med 

övriga studier i period 4.



Studentprov: Flera skrivtillfällen

▪ Kan spridas på tre på varandra följande 
tillfällen t.ex. vår - höst - vår.

ÅK 2
Vår 2023

I mars period 4

ÅK 3
Höst 2023

I september period 1

ÅK 3
Vår 2024

I mars period 4



Studentprov: Vilka prov ingår?

Fem prov:
o Modersmål

+ 4 prov från minst 3 av följande grupper

o Främmande språk
o Matematik
o Ämnesreal
o Finska om den studerande läst antingen

• A-språkstudier, avancerad finska
• B1-språkstudier, fortsättningsfinska

▪ Studerande kan skriva fler prov…



Studentprov: Lång nivå

▪ Ett av proven måste vara 
ett prov med ”högre 
svårighetsgrad”, dvs 
avläggas på lång nivå:

o Engelska (eller annat främmande språk)

o Finska

oMatematik



Studentprov: 5 – 4 – 3 regeln

Totalt 5 prov

modersmål + 4 prov 

från 3 grupper



Nr. 1 Nr. 

Modersmål Finska Språk Matematik Realämne

MO

• FIA
• FIF

• ENG
• FR
• SP
• TY

• ML
• MK

• BI
• FIL
• FY
• HI
• PSY

• GEO
• HÄ
• KE
• REL/LIV
• SK

Nr. Nr. Nr. Nr. 

Alla ämnen

Utöver provet i modersmål väljer du 4 prov från 
minst tre av grupperna nedan:

Fler prov?

Lärokurser på lång nivå på lyceet: FIA, ML och ENG. 
På lyceet läser alla lång lärokurs i engelska.  

Studentexamen: 5 prov!

ENG L

REL

HIMK

4-532



Nr. 1 Nr. 

Modersmål Finska Språk Matematik Realämne

• FIA
• FIF

• ENG
• FR
• SP
• TY

• ML
• MK

• BI
• FIL
• FY
• HI
• PSY

• GEO
• HÄ
• KE
• REL/LIV
• SK

Nr. Nr. Nr. Nr. 

Alla ämnen

Utöver provet i modersmål väljer du 4 prov från 
minst tre av grupperna nedan:

Fler prov?

Lärokurser på lång nivå på lyceet: FIA, ML och ENG. 
På lyceet läser alla lång lärokurs i engelska.  

Studentexamen: 5 prov!

ENG LFIF HIMK

4325

MO



Nr. 1 Nr. 

Modersmål Finska Språk Matematik Realämne

• FIA
• FIF

• ENG
• FR
• SP
• TY

• ML
• MK

• BI
• FIL
• FY
• HI
• PSY

• GEO
• HÄ
• KE
• REL/LIV
• SK

Nr. Nr. Nr. Nr. 

Alla ämnen

Utöver provet i modersmål väljer du 4 prov från 
minst tre av grupperna nedan:

Fler prov?

Lärokurser på lång nivå på lyceet: FIA, ML och ENG. 
På lyceet läser alla lång lärokurs i engelska.  

Studentexamen: 5 prov!

ENG

TY

HIMK

432 / 5

MO



Vilka kombinationer fungerar?!

▪ Testa vilka provkombinationer som uppfyller dessa 
krav i webbtjänsten som studentexamensnämnden 
öppnat:

Du kommer till tjänsten via denna länk!

https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/sv


Studentprov: Extra prov?

▪ Studerande kan skriva fler än 
fem prov

→Så fort studerande avlagt 5 prov 
enligt kriterierna ovan anses 
examen avlagd

▪ Nya ämnen kan läggas till under 
hela examen (vid 3 tillfällen)

▪ Alla prov är likvärdiga, tex vid 
ansökan till vidareutbildning



Studentprov:

Obligatoriska studieavsnitt

▪ För att få skriva prov i ett ämne måste man ha 
avlagt de obligatoriska studieavsnitten!
o Det sista studieavsnittet måste ha inletts senast i den period som 

studentprovet skrivs

▪ Obligatoriska studieavsnitt kvar i åk 3:
o Engelska

o Samhällskunskap  

o Fortsättningsfinska   

o Franska, spanska och tyska - om läst som nybörjarspråk från åk 1     

= de flesta kan INTE skriva dessa ämnen i vår…                                              



Studentprov:

Kostnader & specialarrangemang

▪ Studentproven konstrueras i Helsingfors och är från 
och med detta skrivtillfälle kostnadsfria för 
studerande i åk 2.

▪ Studerande med läs- och                         
skrivsvårigheter har möjlig-
het till specialarrangemang.

o Förlängd tid



▪ I undervisningen bekantar sig studerande med 
studentprovens upplägg och innehåll

▪ "Prepkurser” ges i vissa ämnen

o vanligen i åk 3

o studerande som läser fortsättningsspråk från åk 9 kan tex 
gå "prepkurs” redan i åk 2

Studentprov: Ämnesproven

Abimix:
alla gamla prov och 
exempel på ”goda svar

https://svenska.yle.fi/abimix


Provet i modersmålet

▪ Modersmålsprovet är obligatoriskt för samtliga 
skribenter.
o Kan ersättas med prov i Svenska som andra språk

▪ Två separata skrivtillfällen à 6 timmar:

1) ett läskompetensprov

2) ett skrivkompetensprov 

▪ Vitsordet baserar sig på den totala poängen.

▪ Provmaterial:
o Skrivet, illustrerat och grafiskt textmaterial 

o Utdrag ur filmer, teater, radio mm.

https://svenska.yle.fi/abimix


Proven i språk
▪ Undervisning ges på:

o Lång nivå: engelska och finska
o Medellång nivå: finska
o Kort nivå: (finska), franska, ryska, spanska och tyska

▪ Studerande väljer själv vilken nivå de skriver
▪ Delområden som testas:

o Hörförståelse
o Läsförståelse
o Skriftlig framställning
o Behärskandet av ordförrådet och strukturer
o (Muntlig framställning - på kommande)

▪ Uppgiftstyper:
o Olika typer av text
o Bild och video m.m.



Proven i matematik

▪ Två nivåer:

1) Lång

2) Kort

▪ Skribenter som läst lång matematik kan 
välja att skriva provet i kort matematik –
eller fr.o.m. våren 2022: båda!



Provet i kort 
matematik

▪ Provet har flera delar med såväl obligatoriska som 
valbara uppgifter.
o A-delen: räknas med en begränsad kalkylator

o B-delen: räknas med tillgång till den vanliga kalkylatorn

▪ MAOLs-tabeller och räknare endast digitalt numera.



Ämnesrealen

▪ Proven är fördelade på två olika dagar; man kan 
endast skriva ett ämne per dag:

o Provdag 1: Biologi, filosofi, fysik, historia

eller psykologi

o Provdag 2: Geografi, hälsokunskap, kemi,

livsåskådning, religion eller 

samhällskunskap



Ämnesrealen

▪ Om examinanden vill skriva två prov som ges på 
samma dag skrives proven vid skilda tillfällen.

▪ Exempelvis:

o Hösten: hälsokunskap

o Våren: samhällslära



▪ Provmaterial
o Skrivna dokument: texter, artikeldatabaser
o Visuellt material: diagram, kartor, bilder
o Audiovisuellt material: videor, animationer, simulationer, ljudfiler
o Numeriskt material: tabeller, statistik, mätningsresultat

▪ Olika typer av uppgifter
o Definitioner
o Jämförelser
o Analyser
o mm

▪ Olika antal frågor beroende på valt ämne.
o Antalet frågor är alltid större än antalet som ska besvaras…

Ämnesrealen



Ämnesrealen

▪ Examinander kan skriva obegränsat antal prov 
i realämnen, men kravet på prov från 3 av 4 
ämnesgrupper måste uppfyllas 

→ i princip kan två realprov ingå i en 5-provs-
examen, övriga realprov är "extra" prov

▪ Det förutsätts att man har läst de 
obligatoriska och de flesta fördjupade
studieavsnitten i ämnet.



Studerande förbereder sig genom att läsa följande studieavsnitt:

Ämnesrealen

Ena dagen:

Ev.luth. religion REL1, REL2, REL3, REL4, REL5, REL6

Geografi GE1, GE2, GE3, GE4

Hälsokunskap HÄ1, HÄ2, HÄ3

Kemi KE1, KE2, KE3, KE4, KE5, KE6, KE7, KE8, KE9

Livsåskådning LIV1, LIV2, LIV3, LIV4, LIV5, LIV6

Samhällslära SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6

Andra dagen:

Biologi BI1, BI2, BI3, BI4, BI5,BI6

Filosofi FIL1, FIL2, FIL3, FIL4

Fysik FY1, FY2, FY3, FY4, FY5, FY6, FY7, FY8, FY9, FY10

Historia HI1, HI2, HI3,HI4, HI5, HI6, HI7, HI8, HI9, HI10, HI11 

Psykologi PSY1, PSY2, PSY3, PSY4, PSY5, PSY6, PSY7, PSY8

Samma gäller naturligtvis i 
språk och matematik också: 

ju fler lästa studieavsnitt, 
desto bättre förberedd......



Vilka ämnen kan skrivas våren 
i åk 2?

▪ Obligatoriska studieavsnitt ska vara 
avlagda, så studerande kan skriva
o Främmande språk om hen läst 

fortsättningsnivå (dvs hunnit till 
studieavsnitt 8 denna höst)
• Franska

• Spanska

• Ryska

• Tyska

o Andra inhemska
• Finska, avancerad

o Matematik, kort – eventuellt

o Realämnen där de obligatoriska 
studieavsnitten är lästa...



Ska alla skriva i åk 2!?...
▪ Att inleda studentexamen är en möjlighet som kan

utnyttjas för att sprida ut 5 eller fler prov över tre 
tillfällen 

▪ Skillnader mellan skrivtillfällena:
o Att skriva på våren i åk 2 innebär:

• Vanlig undervisning i P4 + studentprovsläsning

• Missade lektioner då studentprovet skrivs

o Att skriva på hösten i åk 3 innebär:
• Vanlig undervisning i P1 + studentprovsläsning

• Men ofta sista studieavsnitten i ämnen eller prep i P1

o Att skriva på våren i åk 3 innebär:
• Ingen undervisning i P4

• Abiturienterna förbereder sig för studentprov



Studentprov: Prov från olika 

lärokurser i samma ämne
▪ Examinanden kan skriva prov i t.ex. såväl lång som 

kort lärokurs i ett och samma ämne 
o Matematik
o Språk
o Evangelisk-luthersk vs ortodox religion
o Andra inhemska → finska som prov i modersmål och 

litteratur

▪ Prov från olika lärokurs i samma ämne kan dock 
räknas med endast en gång i 5-provsupplägget!
o Varför skriva då?
→ Ansökningar till högskolor & universitet, kompensation…



Studentdimission i juni…..



Studentexamensvitsord

▪ Laudatur (L) 5%

▪ Eximia cum laude approbatur (E) 15%

▪ Magna cum laude approbatur (M) 20%

▪ Cum laude approbatur (C) 20%

▪ Lubentur approbatur (B) 20%

▪ Approbatur (A) 15%

▪ Improbatur (I) 5%



Studentexamensvitsord

▪ Laudatur (L) 7 p

▪ Eximia cum laude approbatur (E) 6 p

▪ Magna cum laude approbatur (M) 5 p

▪ Cum laude approbatur (C) 4 p

▪ Lubentur approbatur (B) 3 p

▪ Approbatur (A) 2 p

▪ Improbatur (I) 0 p



Vad händer om man får underkänt

(improbatur) i ett ämne?

▪ Ingen examen?
▪ Examen kan avläggas om ett de fem 

proven är underkänt (improbatur) 
genom kompensering. 
o Kompensering kan användas ifall ”de 

andra proven som examinanden avlagt 
bevisar kunnande och vetskap och 
tillräcklig maturitet” (och ifall examinanden 
inte förbjudit anteckning av underkänt vitsord i 
sitt betyg).

o Men ett prov som underkänts kan inte 
kompenseras om examinanden 
• uteblivit från provtillfället 
• inte lämnat in en prestation



▪ Ett underkänt vitsord i något av de fem 
studentexamensproven kan kompenseras med minst 
10 poäng totalt i de övriga fyra proven.

▪ Exempel:
o Modersmål B = 3 p

o Engelska B = 3 p

o Matematik I

o Geografi A = 2 p

o Samhällslära A = 2 p

10 p -
Grattis 

till examen!

Vad händer om man får underkänt

(improbatur) i ett ämne?



Vad händer om man får underkänt

(improbatur) i ett ämne?

▪ Om provet man är underkänd i kan skrivas på annan 
nivå är det tillåtet att byta nivå då man skriver om 
det underkända provet:

Exempel: lång matematik blir underkänt

→ skriv om, men byt till provet i kort
matematik (under förutsättning att 
något annat av studentproven skrivs 
på lång nivå)



Vad händer om man får underkänt i 

ett ”extra prov”? 

▪ Ingenting!

o Ett underkänt prov som inte utgör ett av de fem proven 
i din examen medräknas inte / skrivs inte på betyget.

o Ett godkänt extra prov kan vara till nytta vid ansökan till 
vidarestudier på högskolenivå tex.

→ Extra prov är aldrig till nackdel för 

examinanden. 



Att göra om prov

▪ Reglerna för omtagning av studentprov

o Ett underkänt prov får skrivas om tre gånger vid de tre 
nästa examenstillfällena.

o Ett godkänt prov får skrivas om så många gånger man 
vill. Ingen tidsgräns.

→ Det är alltid det bästa resultatet som räknas!

▪ Efter examen kan såväl godkända som underkända 
prov skrivas om obegränsat, och nya ämnen kan 
läggas till (examen kompletteras).



Om jag får underkänt…

▪ Skriv om!

▪ Lägg till nya ämnen för att byta ett av de 5 ämnena 
mot ett annat s.a.s. 

o Kanske lättare att bli godkänd i religion än i samhälla t.ex.?

o Du kan fritt lägga till nya ämnesprov i din examen inom de 
tre ordinarie skrivtillfällena, men inte efteråt! 

→ Planera med studiehandledaren!



Prov inom / utom examen

MO
MK

SP
HI

ML

ENG

FIA

5 eller fler prov inom max 3 tillfällen!

Obegränsat...



För mer information

▪ Gå in på studentexamensnämndens webbplats:
www.ylioppilastutkinto.fi

▪ Läs på skolans webbplats i Studnet: 

Exempel på gamla 
studentprov hittas 

via länken till 
Abimix!

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


Anmälan senast 21.11

▪ Studerande i åk 2: 

o infotimme om vårens studentprov 26.10

▪ Anmälan görs i Wilma senast 21.11 kl. 15:00

o Anmälningsblanketten fylls i, skrivs ut & under

o Lämnas personligen till respektive 
studiehandledare!



Hur hänger studentprov och ansökan 
till vidare utbildning ihop?



Studentprovens betydelse för 

vidarestudier på universiteten

▪ Antagningen bygger på antingen: 

1. Betygsurvalet dvs studentprovsresultaten 

De flesta studerande antas uteslutande på basen av 
studentprovsresultat (51-70% av platserna på en utb.)

2. Urvalsprov

Alternativt antagningssätt om man inte blir antagen på 
basen av studentprovsresultaten

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Öppna universitetsleden

• Framgångsrika studier vid öppna universitetet kan leda till en 
studieplats på utbildningsprogrammet



1. Betygsurvalet 

o Antalet prov / vilka prov som ger poäng varierar (max 6)

o Tröskelkriterier 
• Högskolan kan bestämma om s.k. tröskelvillkor, dvs att det krävs 

ett visst resultat i ett visst ämnesprov i studenten för att kunna 
antas

o Direktval
• Högskolan kan bestämma att ett visst resultat i ett visst ämnesprov 

i studenten berättigar till direkt antagning

▪ Läs mer på Studieinfo: Universitetens betygsurval 2022

Studentprovens betydelse för 

vidarestudier på universiteten



2. Urvalsprov

o Målet är att urvalsproven inte ska kräva omfattande 
förhandsförberedelser av den studerande

o Högskolorna samarbetar, gemensamma prov inom samma 
utbildningsområde

o Proven kan bygga på ämnesspecifikt material eller testa 
mer allmängiltiga färdigheter som problemlösning, 
analytisk förmåga, språkkänsla osv.

o Material på förhand eller vid provtillfället

Studentprovens betydelse för 

vidarestudier på universiteten



▪ Yrkeshögskolorna baserar antagningen på liknande 
sätt som universiteten

1. Studentprovsresultaten
• 5 studentprov ger poäng enligt en fastställd tabell

• Modersmål, matematik samt ett främmande språk / andra 
inhemska ger alltid poäng

2. Urvalsprov (gemensamt YH-urvalsprov), intervjuer, 
lämplighetstest…

Studentprovens betydelse för 

vidarestudier på yrkeshögskola



Studentprovens betydelse 

för vidarestudier vid 

Högskolan på Åland

▪ Ingen alls … *

▪ Antagningen bygger på 

o avgångsbetygets medeltal och vissa läroämnesvitsord 
beroende på valt utbildningsprogram

o urvalsprov till vårdprogrammet

* Men för att få avgångsbetyg från lyceet måste man klara studentproven



Studentprovens betydelse 

för vidarestudier i Sverige

▪ Ingen alls … *

▪ Antagningen bygger på 

o avgångsbetygets medeltal

eller 

o resultat från högskoleprovet

* Men för att få avgångsbetyg från lyceet måste man klara studentproven



Studentprovens betydelse för 

vidarestudier i & utanför Norden

▪ Alla länder/lärosäten har sina 
specifika antagningsregler:

o Studentprov ofta viktiga(st)

o Även avgångsbetyg, urvals-
prov, intervjuer m.m.

o Referenser och ”personal 
statements”, uppsatser m.m.



Läs mer på skolans webbplats!



Lusse, och sen då?

▪ Åland?

▪ Fastlandet?

▪ Sverige?

▪ Övriga världen?

→ På vårterminen i åk 3 ordnas ett separat 
informationstillfälle för er vårdnadshavare om 
vidare studier, antagningssystem, urval etc.

Varmt välkomna!



Frågor?
Ta kontakt med en 
studiehandledare!


