
Föräldramöte åk 2
Tisdag 16.11 2021 kl. 18.00 
I KG och via zoom

Välkomna



Upplägg

• På gång i KG (JB)
• Temastudievecka våren 2022 (JB)
• Studentskrivningar våren 2022 (EWN)
• Antagning till tredje stadiet (EWN)
• Avslutning (JB)



På gång
• Våra ledord

– ambition, diskussion, samarbete, respekt
• Corona

– Åtgärder; distansundervisning, ansiktsskydd/munskydd
• Våra fester

– Dimission 3.12, gamlas dans, julfest 18.12
• Förändringsprocess

– ny läroplan, utvidgad läroplikt
• Rekrytering av nya studerande
• Projekt

– Open Data, socialpolitik, 
samarbete med ÅA, Novia



Temastudievecka?
• 25-29.4 2022
• Lokala projekt (åk 1)

– Streetsmart
– Prao
– Open data
– Storytelling
– labb

• Nationella projekt (åk 2)
– Helsingfors (modersmål, historia)
– Suomussalmi (Hossa nationalpark)
– Åbo (hållbarhet; energi, Östersjön)
– Andra projekt

• Kostnadsgap



Studentexamen



Studentexamen 

• Minst fem ämnen, åtminstone ett på lång nivå
• Modersmålet – det enda som alla måste skriva 
• De fyra andra proven väljs ur tre av följande grupper:

§ Det andra inhemska språket 
(lång nivå, medellång nivå, äidinkieli)

§ Främmande språk (lång, kort)
§ Ämnesrealprovet

§ dag 1: psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

§ dag 2: religion, livsåskådning, samhällslära, 

kemi, geografi, hälsokunskap

§ Matematik (lång, kort)

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen


• Examen kan avläggas under tre på varandra 
följande tillfällen (ex: v-22, h-22, v-23)

• Provuppgifterna baserar sig på obligatoriska 
och fördjupade kurser

• Underkänt prov får tas om tre gånger under 
de tre följande examenstillfällena 

• Godkänt prov får tas om (höjas) obegränsat 
antal gånger - obegränsad tid

Studentexamen 



• Studentexamen kan kompletteras 
med nya ämnen, också med 
nivåbyte

• Anmälan i november och juni
• Intyg över läs- och skrivsvårigheter

Studentexamen 



• Man har rätt att skriva ett ämne när 
alla obligatoriska kurser är avlagda 
– men fördjupade kurser och 
repetitionskurser rekommenderas!

• Individuell studentplanering med 
studiehandledaren. Alla tvåor 
kommer in under våren.

Studentexamen 
När skall man skriva?

Kolla gärna in gamla studentprov (svenska.yle.fi/abimix) 
och övningar (abitreenit)

https://svenska.yle.fi/abimix
https://yle.fi/aihe/abitreenit/


• Risk att man inte blir klar på tre år?
• Chans att höja - två gånger på ”halv maskin”?
• Realämnen kan krocka – skrivs på samma dag
• Repetitionskurser
• Ingen läsperiod på våren i tvåan eller 

på hösten i trean
• Ej allt på en gång (mängd, spänning) 
• Varje gång kostar (14€ grundavgift, 

28€ provavgift)

Studentexamen 
När skall man skriva?



• ti 15.3 modersmålet, läskompetens
• to 17.3 främmande språk, kort lärokurs
• fre 18.3 modersmålet, skrivkompetens
• må 21.3 främmande språk, lång lärokurs
• on 23.3 matematik, kort och lång lärokurs
• fre 25.3 religion, livsåskådningskunskap, 

samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
• må 28.3 det andra inhemska språket, 

lång och medellång lärokurs
• on 30.3 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

Studentexamen 
Skrivningstillfällen våren 2022



För att bli student krävs förutom
studentexamen också att gymnasiets
avgångsbetyg är klart.

Det betyder att 
• alla obligatoriska kurser är klara 
• slutvitsordet i ämnena är godkänt 
• att totalantalet kurser är minst 75

Studentexamen 



• Ändringar fr o m år 2020 då större 
delen av de studerande antas på 
basen av studentexamensbetyget

• Urvalsproven finns kvar, men ska inte 
kräva långa förberedelser

Söka vidare
Hur räknas poäng vid ansökan till yrkeshögskolor och universitet?



Poäng ges för fem ämnen
• Modersmål
• Matematik (lång eller kort)
• Det språk som ger sökanden de högsta poängen
• De två ämnen som ger sökanden de högsta 

poängen

Urvalsprovet bygger på gymnasiekurserna
• SL2 Ekonomikunskap
• HI1 Människan i en föränderlig omvärld
• MaA10/MaB5 Statistik och sannolikhet

Söka vidare
Ex. Ekonomiområdets antagning, 60% väljs på basen av betyg, 40% från urvalsprov



EKONOMIUTBILDNING L E M C B A

modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5

Matematik (lång eller kort)

matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0

matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

Det språk som ger sökanden de högsta poängen

språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2

språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3

fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4

historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1

kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2

språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3

psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9

religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1

samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3

Poängtabellerna för de olika utbildningsområdena finns på studieinfo.fi

https://studieinfo.fi/wp/for-elev-och-studiehandledare/ansokan-till-hogskolor/reform-av-antagningen-till-hogskolorna-ar-2020/universitetsantagning-2020/


• Info
– Tillgång till wilma
– Fyll i och lämna in blankett. Den finns också på 

wilma (anslagstavlan)
• Nya samarbetspartners
• Utvecklingsförslag



Frågor & feedback
Korsholms gymnasium

• elisabeth.wik-nylund@korsholm.fi

• joakim.bonns@korsholm.fi


