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Den nya lagen om
studentexamen

● Lagen om studentexamen
(502/2019)

● En del av förändringarna redan i 
samband med gymnasielagen



Förändringar inför hösten 2019
(Gäller alla examinander)

● Möjligheterna till omtagning av prov ökar
● Studentexamen är inte klar om inte studierna är

slutförda
● Omprövningsförfarande gällande bedömningen
● Fusk och brott mot examensordningen
● Specialarrangemang och beaktande i bedömningen
● Rätten att delta provet i i svenska eller finska som

andraspråk och litteratur
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Flera möjligheter till omtagning 2019H
● https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/ > aktuellt > bloggar >   

Hur förändras omtagningen av proven hösten 2019
● Gäller också dem som skrivit proven tidigare.
● Obegränsad omtagning av godkända prov. 
● Medan examen är på hälft får ett underkänt prov tas om

tre gånger. Efter att examen är fullbordad är
omtagningen obegränsad.
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Undervisningsarrangören skyldig att ordna
proven för
● personer som tar om prov eller kompletterar examen, 

som avlagt studentexamen i ifrågavarande läroanstalt
● personer som tar om prov eller kompletterar examen, 

för vilka gymnasiet ligger närmast deras boningsort om
den undervisningsarrangör vid vars gymnasium examen
är avlagd inte längre ger gymnasieutbildning

● personer som skriver separata prov och som tidigare
studerat vid arrangörens läroanstalt

● andra personer enligt tillgängliga resurser
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Omprövningsförfarande gällande
bedömningen av provprestation
● Examinanden och vårdnadshavaren (om examinden är

under 18 år) har rätt att bekanta sig med den bedömda
provprestationen.

● Omprövningsförfarande som i förvaltningslagen.
● Motiverad begäran om omprövning
● Läraren är inte sakägande, kan inte begära omprövning

● Behandlas av minst två censorer som inte tidigare
bedömt ifrågavarande provsvar. 

● Beslutet kan inte överklagas.
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Fusk eller brott mot examensordningen

● Störning eller annat brott mot ordningen
● Ombeds upphöra
● Enligt allvar: provet underkänns / alla examenstillfällets

prestationer underkänns / alla examenstillfällets prestationer
underkänns och förbjuds delta i följande examenstillfälle

● Fusk, försök till fusk eller medverkan
● Enligt allvar: alla examenstillfällets prestationer underkänns / 

alla examenstillfällets prestationer underkänns och förbjuds
delta i följande examenstillfälle

● Beslut: rektor eller kollegialt organ som är utsett av 
utbildningsarrangören
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Förändringar från våren 2022 
(examinander som påbörjar sin examen)
● Prov i minst fem ämnen
● Anmälan mer flexibel

● Begreppen obligatoriska och extra prov faller bort
● Möjligt att utföra prov på olika nivå
● Möjligt att utföra modersmålsprovet i samiska och litteratur som prov i 

främmande språk
● Möjligt att innefatta tidigare avlagda enskilda prov i examen
● Möjligt att ta med tidigare avlagda prov om examen börjar avläggas på

nytt från början (tre år efter provet)

● Uppgifter som överskrider läroämnesgränserna inte bara i 
realämnesproven
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Ny struktur på examen våren 2022

● Fem prov: Alla skriver modersmålet och litteratur samt
ämnen ur minst tre av följande grupper:
● Matematik
● Det andra inhemska språket
● Främmande språk
● Realämne

● Minst ett prov av högre svårighetsgrad
● Dessutom möjligt att avlägga andra prov, även prov av 

olika svårighetsgrad i samma ämne
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Övriga aktuella frågor
gällande studentexamen

● Utveckling av studentexamen



Utveckling av studentexamen
● Förutom ändringar genom lagstiftning även utveckling

av innehållet i examen
● Utvecklingen av innehållet i examen parallellt med

utvecklingen av gymnasieutbildningen
● Utökade möjligheter att utnyttja digitaliseringen – hur

kan proven och arrangemangen utvecklas?
● Muntliga prov
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Dialog och samarbete

● Brett samarbete behövs för utvecklingen
● Synpunkter och erfarenhet hos studerande, lärare, 

rektorer, utbildningsarrangörer, högskolor och andra
aktörer behövs

● Kontakter till…
● förnyandet av lagstiftningen (UKM, uppföljningsgruppen för 

gymnasiereformen)
● sammanställningen av grunderna för gymnasiets läroplan (UBS)
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