
Informations-
tillfälle för 
abivårdnads-
havare

19.1.2023



Kvällens information

• Rektor Marcus Koskinen-Hagman
• Karonka
• Vårens studentskrivningar
• Studentdimissionen mm.

• Studiehandledare Jenny Polviander
• Abiåret
• Kort om studentexamen
• Information om ansökan till 

vidarestudier

• Presentationen finns tillgänglig på 
Studnet fr o m imorgon



På gång i 
skolan
• Studera starkt

• Temavecka: medveten
närvaro

• Läsveckor

• Lusselotsen

• Erasmus+-ackrediterad
skola



Språkutbyten:
- Reinbek, Tyskland
- Salamanca, Spanien



Temakurser:
- London Calling 
- Jerusalem



Snart dags 
för karonka!

• Treorna planerar dagskaronkan 16.2

• Tvåorna planerar karonkabalen 17.2

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

• Bistår gör lärarna Josefine Gustafsson och 
Fredrik Törnroos

• Kvällsfirandet utanför skolans ramar, så även 
en eventuell abikryssning



En hälsning från Hem och skola

• Ålands lyceum har en Hem och Skola förening som på olika sätt bidrar till 
studerandes trivsel. Bidrag brukar delas ut till abiturienternas kvällskaronka, 
till stipendier, resebidrag och till någon skolaktivitet.

• Om alla vårdnadshavare betalar in medlemsavgiften har Hem och Skola 
föreningen plötsligt över 4.000 € på kontot. Dit strävar vi!

• Medlemsavgiften är 10 euro/familj och betalas till (IBAN) konto:

• FI36 6601 0003 2744 20

Tack för ert bidrag!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Hem och Skola (samt alla karonkafirare)



Vårens studentskrivningar



Vårens 
studentskivningar

• Pågår 14.3-29.3

• Provtiden är 6 eller 8 timmar

• Uppmuntra era barn att sitta tiden
ut – det lönar sig

• Rektor handhar eventuell
annullering av prov





Studentdimission 
lördag 3 juni

• Studentprovsresultaten kommer vecka 20.

• Samma dag skickar vi ett brev till de blivande 
studenterna och sätter ut på Studnet om praktiska 
arrangemang kring studentdimissionen.

• Troligtvis 4 gästplatser per student

• Be era barn kontrollera e-posten med jämna mellanrum.



Studiehandledare 
Jenny Polviander

• Abiåret
• Kort om studentexamen
• Ansökan till vidarestudier



Abiåret

• Kort och intensivt, studentskrivningar och mycket mer…
• Period 1: Upplevs som krävande med vanligt schema och 

studentprov.
• Vårens skrivningar brukar vara lugnare, med tid att 

fokusera på studentproven.

• Drygt 40 abiturienter har enstaka kurser i period 4
• 12 blivande 4-åringar

• Viktiga datum etc, se arbetskalendern på Studnet



Abi-
aktiviteter 
under hösten

• Högskoledagen i Helsingfors 27.10
• 21 abiturienter deltog

• UniYH-dagen i Åbo 11.11
• 38 abiturienter deltog

• SACO-mässan i Stockholm 1-2.12
• 20 abiturienter deltog

• På gång:
• Abiresa till Helsingfors under 

våren



Kort om studentexamen

Sedan våren 2019 är alla prov digitala

• Höstens resultat kom (finns i Wilma & i Min studieinfo)
• Anmälan till vårens prov lämnades in

November:

• Info om praktiska arrangemang för de som inte skrivit tidigare 1.3
• Studentprov 14-29.3

Mars:



Provdatum
våren 2023, 
finns i arbets-
kalendern, 
period 4



Kort om studentexamen
• Majoriteten har skrivit minst 1-2 prov redan

• Våren i åk 2
• Hösten i åk 3

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

• 5 obligatoriska prov sedan våren 2022:

• Modersmål (obligatoriskt)
• Främmande språk (oftast engelska)
• Finska
• Matematik
• Ett ämnesrealprov

• Studerande kan välja att avlägga fler prov om de vill.

4 prov till ur minst 3 av 
provgrupperna. Ett prov 
måste vara på lång nivå.



Ett godkänt prov får göras om hur
många gånger som helst

Ett underkänt prov får göras om tre
gånger vid de tre närmaste följande
tillfällena

Nya kompensationsregler:

• Minst 10 p totalt kompenserar ett
underkänt prov, t ex:

• I + B, B, A, A
• I + C, A, A, A

= STUDENT!

Bra regler 
att känna till

Vitsordsskalan:
L = 7, E = 6,
M = 5, C = 4,
B = 3, A = 2,
I = 0





HÖGSKOLESTUDIER 
PÅ ÅLAND, I FINLAND 

& SVERIGE



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

• Högskole-, Finlands-, Sverige- och utlandspaket
• På lyceets infotimmar onsdagar 14:30 –

15:15.

• Valfritt deltagande – eget ansvar!

• Individuella samtal varje läsår



Gästföreläsare
• Olika skolor/yrkeshögskolor/universitet kommer till lyceet.
• Ex-lyceister kommer hit och berättar om sina studier i när och fjärran.
• Ibland yrkesverksamma som berättar om sin bransch.



Studnet – Studier - Vidarestudier

Starta här!



Källa: ÅSUB

61% Sverige 
35% Finland



Källa: ÅSUB



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
• studiernas omfattning / poängräkning – ECTS



AKADEMISKA STUDIER
- UTBILDNINGENS UPPBYGGNAD

• Grundstudier och
ämnesstudier

• Fördjupade studier

Studierna
indelas i

olika
studietyper:

• ett huvudämne
(avhandling/pro-gradu
/examensuppsats)

• ett eller flera biämnen

Den 
studerande 

läser



AKADEMISKA STUDIER
- EXAMEN: EN JÄMFÖRELSE

FINLAND SVERIGE ÅR

FORSKARNIVÅ

Doktorsexamen Doktorsexamen

osv

Licentiatexamen Licentiatexamen 7

6

AVANCERAD 
NIVÅ

Magisterexamen Masterexamen 5

Magisterexamen 4

GRUNDNIVÅ

Kandidatexamen Kandidatexamen 3

2

1



ANSÖKNINGSFÖRFARANDET
FÖLJANDE BETYG BEAKTAS (ENLIGT NU GÄLLANDE REGLER)

Avgångsbetyg Studentbetyg

Högskolan på Åland x
Yrkeshögskolor / universitet på
fastlandet x
Högskolor / universitet i Sverige x
Högskolor / universitet i Norge & 
Danmark x x
Högskolor / universitet i övriga
världen (oftast, men olika system finns, 
inkl. urvalsprov, referenser mm.)

x
Studentexamen ger allmän högskolebehörighet såväl nationellt som internationellt.



STUDIER
PÅ ÅLAND 
OCH PÅ FASTLANDET





HÖGSKOLAN PÅ 
ÅLAND

• Högskolan på Åland erbjuder följande 
program hösten 2023:

• Elektroteknik (land/sjöfart)
• Företagsekonomi
• Hospitality Management
• Informationsteknik
• Maskinteknik (land/sjöfart)
• Sjukskötare
• Sjökapten



HÖGSKOLAN PÅ 
ÅLAND

• Högskolan på Åland har egen
antagning:

• Ansökan görs på digital blankett
• Betyg och ev intyg bifogas

(kompletteras i juni)

• Ansökningstid till Högskolan på
Åland:
15.3 – 14.4.2023



HÖGSKOLAN PÅ 
ÅLAND
• Antagningspoängen baserar sig på:

• Vitsord i svenska, engelska, 
matematik på avgångsbetyget

• För vissa utbildningar även vitsord i
fysik.

• OBS! Sjukskötarprogrammet har
också urvalsprov.

• 3 ansökningsalternativ



YRKESHÖGSKOLE-
STUDIER

PÅ SVENSKA

• Arcada
Helsingfors

• Novia
Raseborg, Åbo, Vasa, 
Jakobstad

Yrkeshögskoleexamen (YH)
210 – 270 sp (3,5-4,5 år) inkl. 
5 månaders praktik



HÖGSKOLESTUDIER
PÅ SVENSKA

• Åbo Akademi 
Åbo och Vasa

• Svenska handelshögskolan
Helsingfors och Vasa



HÖGSKOLESTUDIER
PÅ SVENSKA

• Svenska social- och kommunalhögskolan
vid Helsingfors universitet

• Journalistik
• Samhällsvetenskaper
• Socialt arbete och socialpolitik
• Socialpsykologi, sociologi mm.



HÖGSKOLESTUDIER
PÅ SVENSKA

• Helsingfors universitet
• Filosofi, historia, nordiska språk och litteratur
• Klasslärare, allmän pedagogik och småbarnspedagogik
• Flera naturvetenskaper undervisas på svenska och finska
• Juridik
• Medicin, odontologi

• Riksansvar att utbilda svenskspråkiga jurister, tandläkare, läkare 
och veterinärer.



HÖGSKOLESTUDIER
DELVIS PÅ SVENSKA

Aalto-universitetet:
• Högskolan för elektronik 

- grundstudier på svenska

• Högskolan för ingenjörsvetenskaper 
- grundstudier på svenska

• Högskolan för kemiteknik 
- grundstudier på svenska

• Högskolan för teknikvetenskaper 
- grundstudier på svenska

• Högskolan för konst, design och kultur 
- enstaka studier på svenska



HÖGSKOLESTUDIER
DELVIS PÅ SVENSKA

Konstuniversitetet
• Bildkonstakademin 

- enstaka studier på svenska

• Sibeliusakademin 
- enstaka studier på svenska

• Teaterhögskolan 
- svenskspråkig skådespelarkvot 
(antagning 2023)



För mer information & länkar, 
se Studnet



Ansökan görs via www.studieinfo.fi



Ansökan till 
Finland

Två ansökningsomgångar:

1) Första gemensamma ansökan: 4.1 – 18.1.2023 
(kl. 15)

- Utbildningar på främmande språk och vid 
Konstuniversitetet*

2) Andra gemensamma ansökan: 15.3 – 30.3.2023 
(kl. 15)

- Svensk- och finskspråkiga utbildningar

*Konstuniversitetet består av: Bildkonstakademin, 
Sibelius-akademin och Teaterhögskolan
• Tider för inlämnande av förhandsuppgifter 

varierar.



Ansökan till Finland

• Gemensam ansökan för såväl universitet, högskolor som 
yrkeshögskolor

• Den sökande kan uppge totalt högst 6 ansökningsmål i 
vardera omgången.

• Ansökningsmålen rangordnas i den andra 
antagningsomgången.

• De flesta lärosätena reserverar platser för nybörjare i en 
speciell kvot för förstagångssökande.

• Den sökande antas till EN utbildning.



Ansökan till Finland

• Antagning sker genom betygsurval eller via urvalsprov

• Samtliga utbildningsanordnare besluter själv om sina 
antagningsgrunder.

• Varje utbildningsprogram har sina egna antagningskrav etc.
• Inom vissa branscher ordnas gemensamma antagningar

• diplomingenjör och arkitekt (DIA-antagningen)
• klasslärarutbildningen (VAKAVA/lämplighetsprov)



Ansökan till Finland

Betygsantagning (= poäng för studentproven)

• Studentprovsämnena värderas olika, ofta beroende på relevans 
för utbildningen

• Tröskelkriterier kan ingå (minimikrav för att kunna antas)

• På Studnet finns länk till Vipunen, databas för antagningsstatistik

• Studentprovsresultatet överförs automatiskt till ansökan



Ansökan till Finland

Urvalsprov
• Kan vara specifika för en viss utbildning vid en viss skola

• Kan vara gemensamma inom samma utbildningsområde
• Samma urvalsprov för ekonomiutbildning vid t ex Hanken och 

Åbo Akademi

• Datum för urvalsproven:
• Varierar! Kolla alltid specifikt för varje utbildning.

• Plats för urvalsproven:
• På aktuell skola eller skola som erbjuder samma utbildning (t 

ex yrkeshögskolorna samarbetar)
• Vissa prov kan skrivas på Åland (Öppna högskolan)
• Du anger i din ansökan var du deltar i urvalsprov (om det 

skulle behövas)



www.universitetsstudier.fi



www.yrkeshögskolestudier.fi



Öppna 
universitets-

studier

• Först till kvarn...

• Anmälan på sommaren eller kontinuerligt

• Kostar

• Exempel:
• Snabbleden (Hanken)
• Öpuleden (Åbo Akademi)
• Öppna YH (Arcada & Novia)
• Öppna högskoleleden (Högskolan på 

Åland)

• Avlagda studier kan leda till en studieplats 
på utbildningsprogrammet.



STUDIER I 
SVERIGE



Utbildningssystemet i Sverige



UNIVERSITET & HÖGSKOLOR

• 47 universitet och högskolor i Sverige

• Vad är skillnaden?
• På universitet har man generell rätt att utfärda examen på 

forskarnivån.
• Högskolor kan bli tilldelade vissa vetenskapsområden och utfärda 

doktorsexamen inom dessa områden.



KURSER 
ELLER 

PROGRAM?

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 

inför varje termin

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

• Naturvetenskapliga utbildningar 
erbjuds för det mesta endast som 
program.



UTBILDNINGS-
PROGRAM

• Innehållet bestäms av universitetet eller 
högskolan.

• Ofta ger utbildningsprogrammen en 
yrkesexamen:
apotekare, ekonom, läkare, dietist, 
psykolog, fotograf, journalist, jurist, 
konservator, lärare, sjukskötare, 
sjukgymnast, socionom, civilingenjör…

• Ibland generella examenstitlar:
Ex. Filosofie/ekonomie/politices + 
kandidat/magister/master i ….



FRISTÅENDE
KURSER

• Fristående kurser ger den studerande 
möjlighet att själv kombinera sin egen 
akademiska examen: vilka ämnen eller 
kurser vill jag läsa?...

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



ANTAGNINGEN TILL SVERIGE



ANTAGNINGEN TILL SVERIGE



ANTAGNING I BI & BII

• Baseras på medeltalet på avgångsbetyget
• Räknas om enligt en skala med maxpoäng 22,5.
• Omräkningsskalan finns på Studnet: Studier LP2016 –

Vidarestudier - Sverige
• Ny skala inför hösten 2023 (troligen små justeringar)



ANTAGNING I HP-KVOTEN
• Högskoleprovet

• Poäng: 0.00-2.00
• Provet kan skrivas två gånger per år (höst och vår).
• Kan skrivas hur många gånger som helst
• Resultatet giltigt i åtta år (tiden förlängdes under corona-

pandemin)
• Åland är enda provorten i utlandet (i nuläget)
• Läs mer på www.studera.nu

• Vårens prov hålls lördag 25.3, anmälan stängde i tisdags.



BEHÖRIGHETER

För att kunna bli antagen till högskolestudier måste 
man vara behörig:

• Grundläggande behörighet
har alla som erhållit examen från Ålands lyceum

• Särskild behörighet
De flesta utbildningar kräver att man ska ha läst ett visst 
antal kurser i gymnasiet t.ex. lång matte, fysik och kemi.



Bedömnings-
handboken

• Länk hittas på 
Studnet:

Studier LP2016 
/Vidarestudier/ 
Studier i Sverige



ANTAGNINGSSTATISTIK

www.studera.nu

• Lätt att se antagningspoängen för 
flera terminer (vår/höst) samtidigt

www.uhr.se

• Lätt att jämföra samma program vid 
flera olika skolor



ANSÖKAN TILL SVERIGE

• Ansökan via www.antagning.se: 15 mars – 17 april
• Komplettera med 

• Pdf-kopia av pass – senast 2.5.2023
• Pdf-kopia av betyg – senast 21.6.2023
• Pdf-kopia av högskoleprovsresultat (ålänningars resultat 

överförs inte automatiskt) – senast 21.6.2023



Danmark & Norge
Kombinerad poäng för avgångsbetyget och 
studentproven.

Danmark:
• Avgångsbetygets medeltal + medeltal av 

studentproven delat med 2.
= båda betyg är lika mycket värda

Norge:
• Antalet ämnen på avgångsbetyget x 

medeltalet + studentproven
= ett studentprovsämne är värt ungefär lika 
mycket som ett ämne på avgångsbetyget.



ANTAGNING TILL ÖVRIGA LÄNDER



Varierar
från land
till land!

• Studentproven viktigast

• Språktest
• t.ex. IELTS, TOEFL, DEF, DELE, TestDaF

• Personligt brev

• Referenser

• Ibland intervju (on-line)

• Ibland prov som mäter allmänna 
förmågor, logiskt tänkande.

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

Tips!

• Var ute i mycket god tid

• Kontrollera terminsavgifter och andra 
kostnader.



ANDRA VÄGAR,
MELLANÅR…
• Folkhögskola

• Basår

• NTI = Komvux på distans för 
ålänningar

• Yrkeshögskoleutbildning i 
Sverige

• Korta privata utbildningar:
ex. PT, frisör, make-up, 
massör, reseledare mm. 
– Jämför kostnaderna!

• Au pair, volontärjobb etc.

• Läs på om arbetsmarknaden, 
yrkesbeskrivningar, 
yrkesvalstest mm.

 Alla länkar finns på Studnet!



HJÄLP MED 
ANSÖKAN?

• Infotillfällen om ansökan till
• Åland & Finland: 

15.3 kl. 14:30
= mitt i första 
studentprovsveckan

• Sverige: 30.3 kl. 13:00
= dagen efter sista 
studentprovet

• Studerande får gärna boka 
tid för individuell 
vägledning!



Frågor?


