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Esbjörn Hägerstedt
Rektor

Jag vill önska dig hjärtligt välkommen till läsåret 2022-2023 vid Karis- 
Billnäs gymnasium. Som vanligt är det en hel del aktiviteter och arbete
framför oss, och jag hoppas du är utvilad och entusiastisk inför ditt kom-
mande läsår. Studieguiden, som du just nu läser, är ett av de viktigaste
dokumenten för dig och innehåller information om allt du kan tänkas
undra över. Den finns endast i elektroniskt format, men det kan vara klokt 
att ha en egen kopia på t.ex. telefonen eller i din dator.

Jag rekommenderar att du läser igenom Studieguiden minst en gång
från pärm till pärm. Det är klokt att göra det oberoende av vilken årskurs
du är på. De frågor du ställer dig själv som ny studerande hos oss är
antagligen helt andra än de du grunnar över som abiturient. Glöm inte
heller att alla som jobbar i huset gärna hjälper till. Ställ hellre en fråga för
mycket än en för lite.

Du kommer också regelbundet att få information om aktuella frågor. Det
är förstås också viktigt att du är alert och mottaglig för den infon. Följ
med Wilma, se till att du tar del av infon på grupphandledningstimmarna
och ta gärna en regelbunden titt på skolans hemsida. Det är viktigt att du 
prenumererar på skolans händelsekalender, antingen via din telefon eller 
dator. Skolan har också infoskärmar som det kan vara bra att lägga ett 
öga på då du kommer till skolan på morgonen. Kom ihåg att prata med 
varandra om aktuella saker i skolan, på det viset minns du lättare.

Jag hoppas att du minns att det sist och slutligen är för dig själv du
planerar och följer med din skolgång. De val du fattar på basis av den
info du fått ska förstås stöda ditt syfte med dina studier. Försök alltså
ha en uttalad målsättning med dina studier, det hjälper dig att planera
dem. Målsättningen kan vara något så konkret som en studieplats du vill
komma in på efter gymnasiet. Den kan också gå ut på att du vill pröva
på så många olika saker som möjligt före du fattar ett beslut om dina
kommande studier. Din studiehandledare kommer att vara till stor hjälp
med att formulera och förverkliga just din målsättning.

Jag ser fram emot ett givande, utmanande och intressant år tillsam-
mans. Lycka till i allt du företar dig. 

Bästa studerande!
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Höstterminen 2022
tisdag 16.08 – torsdag 22.12.2022

Vårterminen 2023
måndag 9.1 – lördag 3.6.2023

Höstlov 
20 – 21.10.2022

Jullov 
23.12.2022 – 8.1.2023

Sportlov
20 – 24.2.2023

Påsk
7 – 10.4.2023

Kristi himmelsfärd
18.5.2023

LÄSÅRETS ARBETSTIDER 
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PERIODINDELNING  

P1      16.8.2022 – 5.10.2022 

P2       6.10.2022 – 29.11.2022

P3       30.11.2022 – 7.2.2023

P4       8.2.2023 – 7.4.2023

P5       8.4.2023 – 3.6.2023

P1    28.9.2022 – 5.10.2022

P2    22.11.2022 – 29.11.2022

P3    31.1.2023 – 7.2.2023

P4    30.3.2023 – 6.4.2023

P5    25.5.2023 – 1.6.2023

PROVVECKOR 
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Allmänna tentamensdagar
På en allmän tentamensdag kan du försöka höja högst två underkända vitsord 
eller skriva slutprovet i ett studieavsnitt du avlägger som självständiga studier eller 
försöker höja vitsordet i.

Förnyat förhör   

I ett förnyat förhör kan du försöka höja högst två underkända vitsord eller skriva slut-
provet i ett studieavsnitt du avlägger som självständiga studier.

Allmänna tentamensdagar Sista anmälningsdagen
    För att höja ett godkänt vitsord   
    eller högst två underkända
    vitsord eller för att skriva en 
    tentamen.

25.8.2022   18.8.2022

14.12.2022   7.12.2022

16.2.2023   9.2.2023

9.6.2023   2.6.2023  

 Förnyat förhör   Sista anmälningsdagen
    För att höja ett eller två underkända  
    vitsord eller för att skriva ett 
    slutprov. 

 18.10.2022   11.10.2022

 20.4.2023   13.4.2023
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Skollunchen är gratis för dig. Lunchen serveras kl. 10.45–11.30.  
• följ tidpunkterna som är reserverade för oss. Kom inte för tidigt eller 

för sent
• var en god gäst, med allt vad det innebär: gott uppförande, städa 

efter dig, osv.

För att orka med studierna är det viktigt att du äter frukost innan du 
kommer till skolan och att du utnyttjar möjligheten till gratis lunch varje 
skoldag.

Veckans matsedlar hittar du på skolans webbplats och infoskärmarna. 

Kansliets öppettider
Kansliet är öppet varje dag mellan kl. 8 och 15.45. På kansliet kan du 
lämna in ansöknings- och anmälningsblanketter, lösa ut nycklar till stud-
erandeskåp, nolla dina lösenord och uträtta andra kansliärenden. 

Skåp
Du kan kvittera ut en nyckel till ett studerandeskåp på kansliet. Tum- 
regeln är att två studerande delar på ett skåp. 

Studieförmåner
De gymnasiestuderande som börjat studera hösten 2021 eller senare rätt 
till statligt skolresestöd om avståndet mellan bostaden och läroinrättnin-
gen är minst 7 kilometer. Lämna in ansökan till gymnasiets kanslist som 
också svarar på frågor om skolresestödet. 

Du kan också erhålla studiepenning, om du inte längre erhåller barn-
bidrag. Studiestödet kan utbetalas från och med början av den månad 
som följer på den månad när du fyller 17 år. Lämna in din ansökan i god 
tid eftersom behandlingen av ansökningarna vanligen räcker en dryg 
månad. 

Studiestöd beviljas tidigast från början av den månad då du lämnat in 
ansökan. På FPA:s webbplats www.kela.fi kan du läsa mera om skol-
resestödet och studiepenningen.

SKOLLUNCH

KANSLITJÄNSTER

Skolan ansvarar inte för privat egendom. Lämna 

inte värdesaker och liknande oövervakade i 

skolan eller i matsalarna.
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LÄSESALEN Skolans läsesal (A7) är öppen för alla studerande för skolarbete. 
Läsesalen är huvudsakligen till för tyst arbete, så respektera allas arbets-
ro då du jobbar där. 

I Wilma kan du se din studieplanering, följa upp din frånvaro, se dina 
vitsord, läsa meddelanden, samt se ditt och lärarnas scheman. Det är 
också i Wilma som du anmäler dig till omtentamen och allmän ten-
tamen, sätter in dina val och gör studieplaneringen för nästa läsår. Kom 
också ihåg att läsa Wilmas anslagstavla varje dag.

Du kommer åt programmet från alla datorer och smarttelefoner. 
Installera gärna också Wilma-appen på din telefon. För att logga in ska 
du gå till följande adress: https://raseborg.inschool.fi/ 
Om du har glömt ditt användarnamn eller lösenord ska du kontakta 
kansliet.

WILMA
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Gymnasiet är årskurslöst, vilket innebär att du i din egen takt ska avlägga 
minst 150 studiepoäng – någon övre gräns finns inte! Det vanliga är att 
man klarar av gymnasiet på tre år, men den som önskar kan förkorta 
studietiden till 2 eller 2½ år, eller förlänga den till 3½ eller 4 år. Ett femte 
studieår beviljas endast i undantagsfall. Gymnasiets slutexamen kallas 
studentexamen.

Läsåret är indelat i fem perioder. En period omfattar ungefär sju veckor. 
Varje ämne är indelat i studieavsnitt som består av undervisning och 
provtillfälle med tillhörande provgenomgång, samt naturligtvis av eget 
arbete. 

Varje period avslutas med en provvecka. Då har man i regel prov i de 
studieavsnitt man deltagit i under perioden. Efter varje provvecka blir du 
bedömd i de studieavsnitt du haft under föregående period. Du ser dina 
vitsord i Wilma under ”Prestationer”.

Under en period är det lämpligt att läsa ca sex studieavsnitt. Med en 
sådan studietakt garanterar vi att du hinner få ihop dina 150 studiepoäng 
på tre år. En vanlig rekommendation är att man läser 60 studiepoäng 
under år ett och två, och mellan 30–40 studiepoäng under det tredje 
året (60 + 60 + 30–40). Utöver de obligatoriska studieavsnitten som 
ska ingå i ditt studieprogram ska minst 20 studiepoäng vara fördjupade 
studieavsnitt ur riksläroplanen. De övriga kan vara antingen fördjupade 
eller tillämpade

Önskar du avlägga gymnasiet med förlängt studieprogram, d.v.s. på 3½ 
eller 4 år, ska du börja med att diskutera detta med studiehandledaren. 

Vill du avlägga gymnasiet på kortare tid än tre år, borde du från början av 
dina gymnasiestudier göra upp en studie- och tentamensplan för 2 eller 
2½ år. Du hinner antagligen inte delta i alla studieavsnitt utan kommer att 
beviljas rätt till självstudier. Det innebär att du avlägger studieavsnitt utan 
att delta i undervisningen.

Ett av målen för gymnasiestudierna är att förbereda dig för proven 

GYMNASIESTUDIER

Under varje period måste du delta i minst ett 

studieavsnitt. Om du av någon anledning vill ha 

en studiefri period, måste du göra en skriftlig 

anhållan till skolans rektor.
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i studentexamen. Då du studerar i gymnasiet gör du upp en studieplan 
för din gymnasietid genom att välja olika ämnesinriktningar och därmed 
studieavsnitt i olika ämnen. Din studieplan följs upp regelbundet och årligen 
gör du val inför följande läsår. För att kunna göra “rätt” val bör du också göra 
en plan för din studentexamen, alltså vilka prov som skall ingå i din studen-
texamen. 

I gymnasiet läser du obligatoriska, riksomfattande fördjupade studieavsnitt 
och skolvisa studieavsnitt. Dessa studier fördelas på hela din gymnasietid. 
För att göra det lättare för dig att planera dina studier har vi gett rekommen-
dationer i vilket skede av dina studier du skall läsa studieavsnitten.  

De obligatoriska studierna är gemensamma för alla gymnasier i Finland och 
du måste avlägga dessa under din studietid för att få ett avgångsbetyg från 
gymnasiet. 

De riksomfattande fördjupade studierna är också gemensamma för 
alla gymnasier där du fördjupar dig i teman som tas upp i de obligatoris-
ka studieavsnitten. Du bör avlägga minst 10 riksomfattande fördjupade 
studieavsnitt under din gymnasietid. Proven i studentexamen baserar sig på 
både de obligatoriska och riksomfattande studieavsnitten i gymnasiet.  

De skolvisa studieavsnitten är specifika för vårt gymnasium och erbjuds 
således enbart vid Karis-Billnäs gymnasium. Dessa skolvisa studieavsnitt 
kan vara fördjupande eller förberedande, alltså förbereda dig för studentex-
amensprovet. De kan också vara helt fristående studieavsnitt eller kopplade 
till olika projekt inom de olika ämnena.

Under ditt första läsår i gymnasiet läser du främst obligatoriska 
studieavsnitt. Du avlägger utöver studier i språk- och matematik även de 
första studieavsnitten i de flesta realämnen. Till realämnen räknas biologi, 
geografi, historia, samhällslära, psykologi, filosofi, religion/ livsåskådning, 
kemi, fysik och hälsokunskap.  

Under det andra och tredje året har du tid med flera fördjupade och skolvisa 
studieavsnitt. Under hela din gymnasietid kan du också delta i olika projekt 
som ordnas i de olika läroämnena. 
Karis-Billnäs gymnasium deltar i gymnasienätverket GNet, där finlandssven-
ska gymnasier samarbetar genom att ordna distansstudier på nätet. Mera 
information om det gemensamma utbudet hittar du på adressen  
www.gnetkurser.com.



Hållbart
Hållbart är en helhet av flera studieavsnitt kring följande teman: hållbar 
privatekonomi, hållbar konsumtion och hållbarhet i ett globalt  
perspektiv.

I det skolvisa studieavsnittet Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi 
försöker vi svara på frågor om hur vi kan konsumera på ett för miljön och 
människan hållbart sätt. Finlands regering har lovat ett koldioxidneutralt 
Finland år 2035 och klimatfrågan har varit mycket aktuell den senaste 
tiden. Det har också utmaningarna på ekonomin i dessa coronatider 
varit.

Genom lektioner, gästföreläsare och studiebesök kan de studerande 
fördjupa sig i hur råvaru- och energiproduktion, transport och  
avfallshantering kan göras på nya mer miljövänliga sätt.

Snilleblixten
Karis-Billnäs samskola kunde under långa tider stoltsera med en skol- 
tidning kallad Snilleblixten. Den utkom mer eller mindre regelbundet på 
1940-, -50 och -60-talen. Den kalvade även av sig en tradition med en 
Abi-tidning – en tradition som lever kvar vid vår skola. 

I början av 00-talet återupplivade vi Snilleblixten. Det görs i form av 
studieavsnitt i samarbete mellan modersmål och samhällslära. Som 
handledande lärare fungerar Eva Westerlund-Jäntti och Jan-Erik Till. 
Det huvudsakliga arbetet under studieavsnitten går ut på att producera 
olika typer av texter som publiceras i vår digitala skoltidning. Dessutom 
försöker vi stifta bekantskap med medievärlden på olika sätt bl. a. genom 
olika exkursioner. Tanken är att Snilleblixten skall vara en naturlig del av 
mediefostran vid vår skola.

Projekt Snilleblixten är ett relativt flexibelt fenomen. Det går bra att 
komma med under läsårets gång. Också mindre återkommande arbet-
sinsatser under hela gymnasietiden kan alltså i slutändan resultera i 
studiepoäng. 

Kavarex (Karis-Varese Exchange)
Karis-Billnäs gymnasium har kontakt med en skola (“Nuccia Casula”)
i Varese i norra Italien sedan hösten 2008. Det är fråga om ett ut-
bytesprojekt mellan studerande och lärare i respektive skolor. 

Projektet genomförs vartannat läsår och innefattar nätkontakter och öm-
sesidiga besök i Varese och Karis. Intresserade studerande deltar även 
i diverse förberedelser inför besöken, dels inför resan till Italien och dels 
inför rollen som värdar för våra italienska gäster.

PROJEKT
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Syftet med projektet är främst att ge en insikt i en främmande kultur och 
därigenom öka förståelsen för kulturell mångfald. Därutöver utvecklas 
deltagarnas samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga 
att ta ansvar och fungera i en främmande miljö och oväntade situationer. 

Kavarex-projektet ordnas nästa gång läsåret 2023-2024.

Toki
Studieavsnittet är ett samarbetsprojekt mellan Karis-Billnäs gymnasium 
och andra finskspråkiga gymnasier. 

Målet är att utöka och utveckla kunskaperna i och intresset för det andra 
inhemska språket. Studieavsnittet kulminerar i ett besök i ett finskt  
gymnasium.

Matematikmaraton
Ett maraton är 42195 meter långt. Målet med hela projektet är att klara 
av ett “matematikmaraton”, d.v.s. att räkna oavbrutet i 42 195 sekunder. 
För att klara detta kommer vi att vara tvungna att träna lite! 

Vi övar med två kvartsmaraton under hösten och två halvmaraton under 
vintern för att sedan klara ett helmaraton efter sportlovet. Ett “matema-
tikmaraton” innebär att man helt fokuserar på matematik (utan telefoner 
och annat som stör) under cirka 12 timmar.

Här följer en översikt av de läroämnen och studieavsnitt som du kan ta 
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del av vid Karis-Billnäs gymnasium inom ramarna för 2021 års läroplan.

Du kan läsa utförligare beskrivningar av läroämnena och studieavsnitten 
i läroplanen här: eGrunder

Modersmål och litteratur, (MO)
Att läsa och skriva är färdigheter som behövs vad du än har för fram- 
tidsplaner. Också i studentexamen mäts dessa färdigheter och för att ha 
beredskap att klara av studentexamen med bästa tänkbara resultat ska 
du förutom de obligatoriska studieavsnitten helst också välja de valfria 
nationella studieavsnitten. Ämnet modersmål och litteratur är obligator-
iskt i studentexamen.

Obligatoriska studieavsnitt
MO1 Att tolka och producera text 
MO2-3 Text och språklig medvetenhet och kommunikation 
MO4 Litteratur 1 
MO5 TAtt tolka text 
MO6-7 Textproduktion och kommunikation 
MO8 Litteratur 2

Nationella fördjupade studieavsnitt
MO9 Kommunikation 3 
M10 Att producera text 2 
M11 Att tolka text 2

Skolvisa studieavsnitt
MO12 Skrivglädje 
MO13 Projekt Snilleblixten

Finska (FINA, FIM, FINB)
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Syftet med undervisningen i finska är att ge dig en så god grund
som möjligt för vidare studier, där det också i den svenskspråkiga un-
dervisningen kan ingå litteratur och undervisning på finska. Samtidigt får 
du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och färdigheter så att du reder 
dig i samhälleliga och mera formella språksituationer både skriftligt och 
muntligt. 

I finskundervisningen ges du möjlighet att fördjupa din kännedom om det 
finländska samhället och den nationella kulturen.

Finskundervisningen syftar även till att öka din medvetenhet om
språkets betydelse och funktioner.

A-lärokurs (FINA)

Obligatoriska studieavsnitt
FINA1-2 Studiefärdigheter, miljö och kommunikation 
FINA3 Hållbar framtid och vetenskap 
FINA4 Medier och samhälle 
FINA5 Utbildning och arbetsliv 
FINA6 Språk och kultur

Nationella fördjupade studieavsnitt 
FINA7 Skriftlig kommunikation 
FINA8 Kommunicera och påverka muntligt 

Skolvisa studieavsnitt
FINA 9  Muntlig kommunikation på finska 
FINA10/FINB10  TOKI Toinen kotimainen kieli

B-lärokurs (FINB)

Obligatoriska studieavsnitt
FINB11-12 Studiefärdigheter, miljö och kommunikation 
FINB13 Media, samhälle och hållbar framtid
FINB14 Utbildning och arbetsliv 
FINB15 Språk och kultur

Nationella fördjupade studieavsnitt 
FINB16 Kommunicera och påverka muntligt 
FINB17 Skriftlig kommunikation

Skolvisa studieavsnitt 
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FINA10/FINB10  TOKI Toinen kotimainen kieli

Modersmålsinriktad lärokurs (FIM) 

Obligatoriska studieavsnitt
FIM1-2 Studiefärdigheter, miljö och kommunikation 
FIM3 Hållbar framtid och vetenskap 
FIM4 Medier och samhälle 
FIM5 Utbildning och arbetsliv 
FIM6 Språk och kultur 
 
Nationella fördjupade studieavsnitt 
FIM7 Skriftlig kommunikation 
FIM8 Kommunicera och påverka muntligt

Skolvisa studieavsnitt
FIM8 TOKI  Toinen kotimainen kieli (FINA11)

Engelska (EN)
Kontakterna mellan folk i olika länder ökar oavbrutet, liksom också kravet 
på god kommunikationsförmåga och förståelse mellan folk och nationer. 
Samtidigt stärks engelskans ställning som världsspråk och i stora delar 
av Europa uppfattas förmågan att förstå och kunna uttrycka sig obehin-
drat på engelska som något av en självklarhet. Inom många sektorer i 
samhället är goda kunskaper i engelska t.o.m. en förutsättning för effe-
ktiv verksamhet i dagens globaliserade värld. Man behöver med andra 
ord dels kunna tillägna sig information och kunskaper på engelska, men 
också kunna kommunicera på engelska i tal och skrift, såväl inom ramen 
för fortsatta studier som senare i arbetslivet. 

Obligatoriska studieavsnitt  
EN1-2  Studiefärdighetoch språklig identitet  
samt engelskan som globalt språk  
EN3  Engelska språket och kulturen som kreativt uttryckssätt 
EN4  Engelskan som ett verktyg att påverka 
EN5  Hållbar framtid och vetenskap 
EN6  Engelska i fortsatta studier och arbetsliv

Nationella fördjupade studieavsnitt
EN7  Miljö och hållbar livsstil 
EN8  Kommunicera och påverka muntligt 

Skolvisa studieavsnitt
EN9 Förberedelse inför studentprovet och fortsatta studier

Valfria fördjupade studier i tyska och franska
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Goda språkkunskaper öppnar många spännande dörrar och är en självklar 
del av en god allmänbildning. Gymnasiets valfria fördjupade studier i tyska 
och franska ger en god grund för högskolestudier och för arbetslivet. 

Främmande språk, B3-lärokurs 
FR/TYB31 Nybörjarnivå 1 
FR/TYB32 Nybörjarnivå 2

Främmande språk, B2-lärokurs 
FR/TYB21 Nybörjarnivå 3 
FR/TYB22 Grundnivå 1 
FR/TYB23 Grundnivå 2 
FR/TYB24 Grundnivå 3 
FR/TYB25 Grundnivå 4 
FR/TYB26 Grundnivå 5 
FR/TYB27 Fortsättning på grundnivå 1 
FR/TYB28 Fortsättning på grundnivå 2

Lång matematik (MAA)
Den långa lärokursen i matematik ger de studerande färdigheter som 
behövs i yrkesstudier och högskolestudier inom naturvetenskapliga och 
tekniska branscher. Dessutom har man nytta av lång matematik inom 
t.ex. farmaci, medicinska, ekonomiska och samhälls-vetenskapliga studier 
samt inom militärutbildning och agrikulturstudier.

Obligatoriska studieavsnitt
MAG1 Tal och ekvationer 
MAA2 Funktioner och ekvationer 
MAA3 Geometri 
MAA4 Analytisk geometri och vektorer 
MAA5 Funktioner och ekvationer 2 
MAA6 Derivata 
MAA7 Integralkalkyl   
MAA8 Statistik och sannolikhet 
MAA9 Ekonomisk matematik  
MAA10 3D-geometri

Nationella fördjupade studieavsnitt
MAA11  Algoritmer och talteori 
MAA12  Analys och kontinuerlig förändring
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Skolvisa studieavsnitt
MAA13 Fortsättningskurs i matematiska modeller och tillämpningar

Kort matematik (MAB)
Syftet för den korta lärokursen i matematik är att ge de studerande 
förmåga att skaffa, behandla och förstå matematisk information samt 
att utnyttja matematiken i olika livssituationer och i fortsatta studier.

Obligatoriska studieavsnitt
MAG1 Tal och ekvationer 
MAB2 Uttryck och ekvationer 
MAB3 Geometri 
MAB4 Matematiska modeller 
MAB5 Statistik och sannolikhet 
MAB6 Grunder i ekonomisk matematik 
MAB7 Ekonomisk matematik

Nationella fördjupade studieavsnitt
MAB8 Matematisk analys 
MAB9 Statistik och sannolikhetsfördelningar

Skolvisa studieavsnitt
MAB10 Fördjupad matematisk analys

Biologi, (BI)
Att idka studier i biologi innebär att man får en stor dos allmänbildning 
som man kommer att behöva i det dagliga livet. Den som tänker sig 
ett framtida yrke inom branscherna eller närbesläktade områden torde 
förstå att man måste satsa rejält från första början.

Obligatoriska studieavsnitt
BI1 Livet och evolutionen 
BI2-3 Ekologi och miljö

Nationella fördjupade studieavsnitt
BI4 Cellen och ärftligheten 
BI5 Människans biologi 
BI6 Biotekniken och dess tillämpningar
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Skolvisa studieavsnitt
BI7 Aktuell biologi 
BI8 Biologi i praktiken

Geografi, (GE)
Genom att studera geografi fyller man på det kunskapsområde som 
man kommer att ha praktisk nytta av hela sitt liv. Att studera geografi för 
att bli geograf är inte så vanligt, men geografi ingår som en del i otaliga 
yrken t.ex. geologer, resebranschyrken, meteorologer, hydrologer och 
ekonomer.

Obligatorisk studieavsnitt
GE1 En värld i förändring

Nationella fördjupade studieavsnitt 
GE2 Den blå planeten 
GE3 En gemensam värld 
GE4 Geomedia – undersök, delta och påverka

Skolvisa studieavsnitt
GE5 Geofysik 
GE6 En värld i utveckling

Fysik  (FY)
Naturvetenskapliga, medicinska och tekniska studier på yrkeshög- 
skolenivå och på hög- skolenivå kräver breda kunskaper i fysik. Fysiken 
behövs också i utvecklingen av nya tekniska lösningar och när man ska 
trygga miljöns och människornas välmående. 

Obligatoriskt studieavsnitt
FY1    Grunder i naturvetenskap

Nationella fördjupade studieavsnitt 
FY3 Energi och värme 
FY4 Kraft och rörelse 
FY5 Periodisk rörelse och vågor 
FY6 Elektricitet 
FY7 Elektromagnetism och ljus 
FY8 Materia, strålning och kvantisering
Skolvisa studieavsnitt
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FY9 Repetition och fördjupning

Kemi, (KE)
Kemin är en del av vår vardag vare sig vi är medvetna om det eller ej. 
Vi kan inte tvätta oljiga händer med bara kallt vatten – varför? En varm 
omskakad läskedrycksflaska skummar mycket medan en sval skum-
mar mindre – varför? En del vill ha svar på dessa frågor andra accept-
erar att det bara är så. Hör du till dem som vill ha svar kan några extra 
studieavsnitt i kemi vara något för dig. 

Att förstå all denna vardagskemi är inte målsättningen med gymnasie- 
studierna i kemin, däremot hjälper kemistudierna dig att förstå en del 
av dem, att se samband och förstå även biologiska och fysikaliska 
fenomen. 

Studier i kemi stöder studierna i fysik och biologi, samt är ett “krav” för 
många olika inriktningar av fortsatta studier. Här kan nämnas förutom 
olika kemiinriktningar t. ex. läkarstudier och studier inom biovetenskaper.

Obligatoriskt studieavsnitt
KE1-2 Grunder i naturvetenskap 

Nationella fördjupade studieavsnitt
KE3 Molekyler och modeller 
KE4 Kemisk reaktion 
KE5 Kemisk energi och cirkulär ekonomi 
KE6 Kemisk jämvikt

Skolvisa studieavsnitt
KE7 Vardagskemi 
KE8 Kemins värld

Religion, (RE)
Varför är den ena troende, medan den andra inte bekänner sig till någon 
religion? Hur kan religion både skapa moder Teresa och göra någon till 
terrorist? Vad betyder det att tro? 

Har du någon gång funderat på de här frågorna? Vill du försöka besvara 
dem? Då är religion något för dig.
Obligatoriska studieavsnitt 
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RE1 Religionen som fenomen – i judendomens, kristendomens och 
islams fotspår 
RE2 Kristendomen i världen

Nationella fördjupade studieavsnitt
RE3  Religioner och religiösa rörelser i världen   
RE4  Religion, kultur och samhälle i Finland 
RE5  Religion inom konsten och populärkulturen 
RE6  Religion, vetenskap och medier 

Livsåskådningskunskap, (LÅ)
Livsåskådningskunskap är ett ämne där man lägger grunden för hur 
man skall leva sitt liv. I livsåskådningskunskapen bedöms förutom hur 
de studerande tillägnat sig faktakunskaper hur deras förmåga att förstå 
livsåskådningsfrågor utvecklas och deras förmåga att uttrycka sig 
mångsidigt, skickligt och kreativt. Livsåskådningskunskapen vilar på en 
tvärvetenskaplig grund och kan rekommenderas för studerande som 
inte bekänner sig till någon religion, har åsikter om livets mening och lätt 
för att uttrycka sig. OBS! Studieavsnitten i livsåskådning erbjuds som nät-
studier via NIVÅ-nätkurssamarbetet.

Obligatoriska studieavsnitt
ET1 Jag och det goda livet
ET2 Jag och samhället

Nationella fördjupade studieavsnitt
ET3  Kulturer   
ET4  Åskådningar 
ET5  Religioner och irreligiositet 
ET6  Framtiden

Filosofi, (FI)
Vad är verklighet och vad består den av? Vad är kunskap och hur får man 
kunskap? Vad är rätt, vad är fel och vad styr hur vi väljer?

Har du någon gång funderat över de här frågorna? I filosofin får du kan-
ske inte svaren, men du redskapen för att närma dig dem. Du får betrakta 
problem ur nya vinklar och lär dig hur historiens största tänkare har sett 
på de stora frågorna.

Filosofi kan låta som flum, men det är ur det här flummet föds vårt sam-
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hälle, våra lagar och värderingar, vårt sätt att leva.

Obligatoriska studieavsnitt 
FI1 Introduktion i filosofiskt tänkande 
FI2  Etik

Nationella studieavsnitt 
FI 3 Samhällsfilosofi 
FI4 Sanningen

Psykologi, (PS)

Varför studera psykologi? Varför inte. Förutom att du lär dig hur männi-
skors psyken fungerar från födseln till döden lär du även känna dig själv. 
Du kan förbättra studieförmåga, koncentration, minne och relationer. 
Psykologi är en relativt ny vetenskap som passar bra ihop med många 
andra ämnen som biologi, hälsokunskap, filosofi och kemi. 

Obligatoriskt studieavsnitt     
PS1 Den aktiva och lärande människan

Nationella fördjupade studieavsnitt
PS2 Människans utveckling 
PS3 Människan som informationsbearbetare 
PS4  Känslor och mental hälsa 
PS5  Människan som individ och social varelse  

Historia, (HI)
Vad och varför?
• Vi granskar hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och 
miljö, hur idéer, värderingar och samhällets strukturer förändras.
• Historia gör det lättare att förstå världen, samhället, samtiden. Samhäl-
let kan lättare förstå sig själv och lösa sina problem. Du får hjälp att få 
grepp om ditt eget liv.
• Historia är definitivt allmänbildande
• Du lär dig tänka kritiskt
• Du lär dig söka information
• Du lär dig behandla information, göra analys och utöva källkritik. Detta 
är centrala färdigheter i dagens informationssamhälle. Hur hittar man i 
informationsflödet? Vad är viktigt och vad klarar jag mig utan? Hur på- 
litlig är informationen? Etc.
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• Du lär dig se på fenomen och problem ur många synvinklar samtidigt. 
Det är en färdighet som är synnerligen bra att ha i livet.

Obligatoriska studieavsnitt
HI1 Människa, miljö och historia 
HI2 Internationella relationer 
HI3 Det självständiga Finlands historia

Nationella fördjupade studieavsnitt 
HI4  Den europeiska människan 
HI5 Sveriges östra rikshalva blir Finland 
HI6 Globala kulturmöten

Skolvisa studieavsnitt
HI7  Fördjupning i modern Finländsk historia 
HI8  Islamologi – vi och de
HI9  Antiken – grunden 
HI10  USA – från 13 kolonier till supermakt
HI11 Skapa historia! 

Samhällslära, (SL)
Vad och varför?
Det är viktigt att förstå samhällets spelregler och ekonomiska samman-
hang. Annars hänger du inte med. Du blir utanför. Om du vill klara dig 
måste du lära dig spelreglerna. Svårare än så är det inte!

Obligatoriska studieavsnitt
YH1 Det finländska samhället 
YH2 Ekonomikunskap 
YH3 Finland, Europa och en värld i förändring

Nationellt fördjupat studieavsnitt
YH4 Lagkunskap 

Skolvisa studieavsnitt
YH5  Politik i praktiken 
YH6  Placera rätt och hållbart 
YH7  Just nu 
YH8  Snilleblixten – skoltidningen

Hälsokunskap, (HÄ)
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Hälsan är viktig för oss alla, oberoende av ålder, kön och intressen. En 
god hälsa gör det möjligt att fokusera på alla de saker man vill göra och 
uppnå i livet. Kom med och fördjupa dig i hälsans olika dimensioner. Vi 
funderar, diskuterar och analyserar tillsammans för att uppnå en allt dju-
pare medvetenhet om en god hälsas betydelse för individen och samhäl-
let. Hur kan vi själva påverka vårt eget välmående och öka chanserna för 
ett friskt, långt liv? Vad kan vi göra tillsammans för att förbättra livskval-
iteten i vårt samhälle? 

Frågor som berör hälsan ligger i tiden. Vi överöses med information om 
vad vi ska och inte ska göra för att uppnå bästa möjliga hälsa. Vad ska vi 
tro på? Ju mer vi sätter oss in i ämnet desto lättare har vi att välja ut det 
trovärdiga och sanna ur informationsflödet. 

Obligatoriskt studieavsnitt 
TE1 Hälsan som resurs

Nationella fördjupade studieavsnitt
TE2 Hälsa och miljö 
TE3 Hälsa och samhälle

Musik, (MU)
Det finns inte en enda kultur i världen där man inte skulle musicera. 
Musik är alltså en fundamental, mänsklig uttrycksform.

Vill du lära dig att uttrycka dig genom samspel och sång? Vill du spela 
dina favoritsånger och bli bekant med olika musikkulturer? Vill du koppla 
av och må bra av att spela i grupp?

Studier i musik utvecklar finmotoriken, koncentrations- och kommunika-
tionsförmågan. Musik och samspel är också en källa för välmående som 
man behöver av för att orka i studierna och i livet.

Obligatoriska studieavsnitt 
MU1  Intro – ljud och jubel 
MU2  Puls – musikaliska uttryck

Nationella fördjupade studieavsnitt
MU3  Genre – global nyfikenhet
MU4  Demo – kreativt tillsammans

Skolvist studieavsnitt
MU5  Ett musikaliskt projekt (Band/kör) 

Bildkonst, (KO) 
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Bildkonst i gymnasiet är visuell kulturfostran där de studerande bl.a. lär 
sig att utveckla ett kritiskt tänkande, påverka sin livsmiljö och främja en 
hållbar livsstil. Syftet med undervisningen i bildkonst är att utveckla de 
studerandes fantasi och kreativa förmåga genom användning av olika 
material och tekniker. 

Det konstnärliga arbetet ger de studerande möjlighet att njuta av konst, att 
uppleva att de lyckas och att uttrycka sådant som är viktigt för dem själva. 
Genom eget konstnärligt arbete utvecklar även de studerande en bättre 
försåelse för visuella företeelser i samhället samt deras betydelse. 

Obligatoriska studieavsnitt
KU1 Egna bilder, delade kulturer 
KU2 Rum, platser och fenomen i miljön

Nationella fördjupade studieavsnitt
KU3 Bilder kommunicerar och påverkar 
KU4 Konstens många världar

Gymnastik, (GY)
Känner du att du sitter för mycket under skoldagen? Välj  gymnastik och du 
får röra på dig tillsamans med dina kompisar på våra mångsidiga gymnas-
tikstudier. Du får motion, orkar bättre med övrigt skolarbete och har roligt 
medan du tränar. 

Det finns studieavsnitt med olika innehåll, välj det som passar just dig. Mo-
tion förbättrar både den fysiska och psykiska prestationsförmågan och ger 
lämplig omväxling i de i övrigt mycket teoretiska gymnasiestudierna.

Obligatoriska studieavsnitt 
LI1 En lärande och aktiv studerande 
LI2 En aktiv livsstil

Nationella fördjupade studieavsnitt 
LI3 Nya möjligheter 
LI4 Gemensam aktivitet 
LI5 Rörelse ger energi

Skolvisa studieavsnitt
LI6, LI7 Skolidrottstävlingar 
LI8 Bollspel 
LI9 Volleyboll

Informationsteknik, (IT)
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Målet med utbildningsmodulen digital kompetens är att deltagarna ska 
tillägna sig en förståelse för digitaliseringens möjligheter och krav i fram-
tidens samhälle. Studierna utgör även en bra startpunkt för eventuella 
studier i informationsteknik. 
Genom ett samarbete med Åbo Akademi erbjuds följande nätbaserade 
studieavsnitt för också KBG-studerande. Studieavsnitten berättigar till 
studiepoäng också vid KBG, såväl som studiepoäng vid universitetet. I 
första hand rekommenderas Introduktions till informationsteknologi samt 
programmering 1 men du kan bygga på efter hand med flera studieavsnitt. 
Du kan läsa mera om studierna här: Informationsteknik

IT14,15,16 Introduktion till informationsbehandling (fördjupade studier) 
IT 17, 18, 19  Grundkurs i programmering  (fördjupade studier)

Studiehandledning, (SH)

Studiehandledningen har som uppdrag att stödja de studerande i studier-
na under gymnasietiden och se till att de får tillräckliga kunskaper och fär-
digheter som de behöver vid livsförändringar och olika övergångsskeden i 
livet, till exempel vid övergången till fortsatta studier och arbetslivet samt 
för att bli fullvärdiga och aktiva samhällsmedborgare.

Handledningsverksamheten ska utgöra en kontinuitet som pågår under 
hela gymnasieutbildningen. 

Obligatoriska studieavsnitt
OP1 Jag som studerande 
OP2 Fortsatta studier, arbetsliv och framtid

Skolvist studieavsnitt
OP3 Tutorkurs 
OP4 Studieteknik

Temastudier, (TS)

Skolvisa studieavsnitt 
TS1 Hållbart 
TS3 Vardagskompetens
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Varje studerande ska göra upp ett individuellt studieprogram, d.v.s. en 
plan för vilka studieavsnitt du tänker avlägga under året. Du har stora  
möjligheter att själv forma ditt studieprogram och att välja studieavsnitt 
enligt eget intresse, men du bör i alla fall komma ihåg att det årskurslösa 
systemet kräver målmedveten planering från första början. 

Vi rekommenderar därför att du som nybörjare prövar på så många 
ämnen som möjligt under det första läsåret så att du vet vilka ämnen 
du vill fördjupa dig i under det andra och tredje året i gymnasiet. Valet av 
studieavsnitt påverkar dina möjligheter att göra bra ifrån dig i kommande 
studentexamensprov, likväl som dina möjligheter till fortsatta studier. 
Frågor som berör studieplaneringen och val kommer du att diskutera 
med bl.a. studiehandledaren vid olika tillfällen. Dessutom kan du rådfråga 
ämneslärarna eller din grupphandledare.

Grundläsordningen är uppgjord på basis av de val som gjordes senaste 
vår. Det är naturligt att alla enskilda önskemål inte kan uppfyllas, men 
chansen är ändå rätt stor att du får ett visst studieavsnitt någon gång 
under din gymnasietid.

Du har också haft möjlighet att se på ditt förslag till läsordningar och att 
vid behov göra ändringar. Om du under läsårets gång vill göra ändringar 
i ditt studieprogram, t.ex. byta undervisningsgrupp, eller lämna bort ett 
ämne måste du alltid diskutera saken med studiehandledaren eller grup-
phandledaren innan du verkställer ändringen. 

Ändringar ska vara motiverade, eftersom skolans planering bygger på de 
val som studerandena har gjort. Det är därför skäl att från början göra 
upp ett så realistiskt studieprogram som möjligt.

DITT STUDIEPROGRAM

Eventuella ändringar i studieprogrammet ska göras 

före perioden börjar. Om du efter det önskar stryka 

ett studieavsnitt måste det ske senast inom den 

första veckan av den nya perioden. 

Om du avbryter ett studieavsnitt senare än så 

skrivs ett ”K” in i studeranderegistret. Det avbrutna 

studieavsnittet kan inte tenteras.
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Du har i likhet med de övriga studerandena fått ett förslag till läsordningar, 
som baserar sig på de val som du gjorde senaste vår. Under den första 
perioden har du möjlighet tillsammans med tutorerna, grupphandledaren 
och studiehandledaren gå igenom din studieplanering. Var inte rädd att 
be om hjälp och råd, om du har svårigheter med studieplaneringen. För de 
flesta studerande känns det jobbigt att första gången sätta in sig i ett nytt 
system och att förstå hur det fungerar.

Då du kontrollerar ditt förslag till läsordning, ska du bland annat observera 
följande:

1. Börja alltid med att kontrollera de studieavsnitt som undervisas 
endast en gång under läsåret. Finns de studieavsnitt som du har valt 
med i din studiebricka? Vissa språkstudier och riksomfattande fördju-
pade studieavsnitt är exempel på sådana studieavsnitt.

2. Tänk på att arbetsbördan borde vara jämnt fördelad över läsårets alla 
perioder. Kontrollera att du inte har många sådana ämnen i samma 
period som du eventuellt har svårigheter i.

3. Kontrollera gärna också att du avlägger studieavsnitten i rätt ordning, 
t.ex. att Mo 1-2 kommer före Mo 3.

4. Du kan inte ha två studieavsnitt i samma position i en period om du vill 
delta i undervisningen i bägge!

5. Om du tillhör evangelisk-lutherska kyrkan måste du läsa religion även 
om du också vill avlägga studieavsnitt i livsåskådningskunskap.

Grundläsordningen möjliggör inte alla tänkbara val. Därför kan du vara 
tvungen att frångå det val du gjorde senaste vår. Det är bra att komma 
ihåg att man även kan avlägga studieavsnitt utan att delta i undervisnin-
gen, genom självstudier, eller i nödfall delta i två studieavsnitt samtidigt. 
Vi rekommenderar inte att du tenterar ett stort antal studieavsnitt i ett och 
samma läroämne. Om du vill delta i två studieavsnitt samtidigt, bör du 
tentera det ena och gå det andra. För att få läsa in studieavsnittet på egen 
hand måste du anhålla om rätt till självstudier inom utsatt tid.

NÅGRA RÅD TILL
NYBÖRJARNA OM
STUDIEPLANERINGEN
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HUR GYMNASIE-
STUDIERNA AVLÄGGS

Gymnasiestudierna kan du avlägga genom att delta i undervisningen 
eller genom att läsa studieavsnitt på egen hand. Du kan också få studier 
från andra läroinrättningar tillgodoräknade.

Deltagande i undervisningen
Det vanligaste sättet att avlägga gymnasiestudierna är naturligtvis att 
delta i undervisningen och i slutet av perioden skriva ett prov (om ett 
sådant ordnas).

Självstudier
Du kan välja att avlägga vissa studieavsnitt genom självstudier, dvs. ten-
tamen, om du t.ex. har låsning i schemat eller om du väljer ett snabbare 
studieprogram än tre år. Det betyder att du inte deltar i undervisningen, 
utan studerar på egen hand. Tentamensrätt beviljas av ämnesläraren 
du tentar studieavsnittet för.  Tillsammans med läraren kommer du 
därefter överens om självstudiernas arbetsuppgifter och tidtabell. Ett 
studieavsnitt kan tenteras endast en gång.
Då du planerar självstudier är det viktigt att du tänker på lång sikt. Att 
direkttentera med alla delmoment som hör till kan vara en lång process, 
som sträcker sig över flera veckor. Lägg märke till att alla studieavsnitt 
inte lämpar sig för självstudier. Det är alltså skäl att diskutera  och plan-
era eventuella självstudier med din studiehandledare genast i början av 
läsåret, eller terminen. Minns också att tentering kräver mycket självstän-
digt arbete av dig, och en förmåga att planera på lång sikt och hålla 
tidtabeller. Om du inte håller överenskommelserna du gjort med skolan 
kan du förvägras tentamensrätt i fortsättningen.

Ett studieavsnitt som genomförs på egen hand måste avläggas med 
godkänt vitsord för att det ska kunna räknas med i studieprestationerna.

Du kan avlägga en del av gymnasiestudierna som flerformsstudier inom 
gymnasienätverket Gnet. Studierna sker i huvudsak som distansstudier 
över nätet, men de kan också omfatta en eller flera närstudieperioder. 
Detta avgörs av den handledande läraren, som också fungerar som ex-
aminator. Du hittar mera information på www.gnetkurser.com.

Studier vid en annan läroinrättning kan ingå i ditt studieprogram om de 
till sina mål och sitt centrala innehåll motsvarar skolans läroplan. Innan 
du påbörjar studierna vid en annan läroinrättning ska du alltid kontakta 
studiehandledaren eller rektor för närmare information, eftersom du vid 
behov kan avkrävas tilläggsprestationer. Exempel på studier som kan 
tillgodoräknas är gymnasers studieavsnitt, yrkesinriktade studier, språk-
studier vid medborgarinstitut, studier vid musikinstitut och studier som 
har avlagts utomlands.
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Studier som du har avlagt vid en annan läroinrättning ska vara godkända 
för att de ska kunna räknas med i ditt studieprogram.

Om du är intresserad av att avlägga en hel period vid ett annat gym-
nasium, Axxell, Västra Nylands Folkhögskola eller Lärkkulla-stiftelsens 
folkakademi, ska du börja med att diskutera med studiehandledaren, 
eftersom en utbytesperiod vid en annan skola medför ändringar i ditt 
studieprogram.

Du kan också söka information på skolornas hemsidor:

Västra Nylands Folkhögskola, www.vnf.fi
Lärkkulla-stiftelsens folkakademi, www.larkkulla.net
Axxell, www.axxell.fi

När du övergår från en lång lärokurs i ett ämne till en kort, räknas dina 
studier enligt den långa lärokursen till godo i den korta lärokursen i den 
utsträckning som studieavsnittens mål och centrala innehåll motsvarar 
varandra.

För matematikens del gäller följande:

MaA 02 →  MaB 02
MaA 03 →  MaB 03
MaA 06 →  MaB 08
MaA 08 →  MaB 05
MaA 09 →  MaB 07

Vitsordet överförs till den korta lärokursen. Övriga godkända studier 
från den långa lärokursen överförs som tillämpade studieavsnitt. Är du 
missnöjd med det överförda vitsordet kan du försöka höja det, enligt 
gängse kutym.

För finskans del gäller följande:

FinA 01 →  FinB 01
FinA 02 →  FinB 02
FinA 03 →  FinB 03
FinA 04 →  FinB 04
FinA 05 →  FinB 05
FinA 07 →  FinB 07
FinA 08 →  FinB 06
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1) Erkännande av studier utförda i andra finländska gymnasier
De i riksläroplanen nämnda obligatoriska och fördjupade studieavsnitten 
tillgodoräknas direkt från det andra gymnasiet enligt den bedömning 
som utfärdats där och skrivits in på betyget.

2) Erkännande av andra studier
För att kunna tillgodoräkna andra studier än de som nämnts i punkt 1) 
ska studierna till sina mål och sitt centrala innehåll motsvarar skolans 
läroplan. Dessutom ska bedömningen av slutförda studier och/eller 
närvaro vid studierna finnas dokumenterade. Utöver detta gäller följande:

a) studier avlagda vid yrkesinstitut
För att kunna tillgodoräkna studier avlagda vid yrkesinstitut kan det krä-
vas utförda prov i gymnasiet.

b) studier avlagda utomlands
För att kunna tillgodoräkna studier som avlagts utomlands i gymnasier 
eller motsvarande läroanstalter utomlands kan det krävas ett mots-
varande prov i den studerandes nuvarande gymnasium. Det kan också 
krävas prov för att erkänna språkkunskaper från tidigare studier utom-
lands.Dessa prov kan ofta avläggas i större helheter, så att du tenterar 
flera studieavsnitt samtidigt.

c) studier avlagda vid musikinstitut
Studerande som läser enligt den nya läroplanen får 10 studiepoäng i 
musik kompenserade om de avlagt avgångsbetyg i musik på grundnivå.

Studier utförda vid musikinstitut kan räknas tillgodo enligt följande:

• avgångsbetyg för grundstudier ger max 10 studiepoäng.  
Studerande kan erhålla mellan 3-10 studiepoäng beroende på 
studiernas omfattning.

• avgångsbetyg för fördjupade studier vid musikinstitutet ger max 8 
studiepoäng inklusive diplomarbete. Studerande kan erhålla mellan 
3-8 studiepoäng för fördjupade studier. I de fördjupade studierna kan 
ingå diplomarbete i musik, vilket ger 2 studiepoäng.

d) studier avlagda vid Dansinstitutet Hurja Piruetti (eller annan mots-
varande konstutbildning)
Studerande som läser enligt den nya läroplanen får 10 studiepoäng i 
musik kompenserade om de avlagt avgångsbetyg i musik på grundnivå.

Studier utförda vid Dansinsitutet Hurja Piruetti (eller annan motsvarande 
konstutbildning) kan räknas tillgodo enligt följande:

• avgångsbetyg för grundstudier ger max 10 studiepoäng. Studerande 
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kan erhålla mellan 3-10 studiepoäng beroende på studiernas omfat-
tning

• avgångsbetyg för fördjupade studier ger max 8 studiepoäng inklus-
ive diplomarbete. Studerande kan erhålla mellan 3-8 studiepoäng för 
fördjupade studier. I de fördjupade studierna kan ingå diplomarbete i 
dans, vilket ger 2 studiepoäng.

e) deltagande i Raseborgs Idrottsakademi (RIA)
Studerande som läser enligt den nya läroplanen får 10 studiepoäng i 
musik kompenserade om de avlagt avgångsbetyg i musik på grundnivå. I 
samband med deltagandet i RIA kan du också avlägga gymnasiediplom-
et i gymnastik. Studerande kan erhålla 2 studiepoäng per termin för 
aktivt deltagande i Raseborgs idrottsakademi, max 10 studiepoäng under 
sin gymnasietid.

f) personlig idrottsträning
Studerande som läser enligt den nya läroplanen (åk 16 och 17) kan få 
upp till fem studieavsitt i gymnastik kompenserade för aktivt, fören-
ingsstyrt idrottande på hög nivå. Det förutsätter bl.a. noggrann och de-
taljerad dokumentation och uppföljning av verksamheten, och intyg från 
tränaren. Om du vill få det här kompenserat ska du kontakta din gymnas-
tiklärare inför varje termin för att få veta vad som krävs och förväntas av 
dig. Studieavsnitten avläggs terminsvis.

g) språkstudier vid Kulturinstitutet Raseborg
För att språkstudier vid Medborgarinstitutet Raseborg ska kunna till-
godoräknas förutsätts att du kan uppvisa ett intyg på att du har deltagit i 
språkstudierna under ett helt läsår (både på höst- och vårtermin).
Då det gäller övriga erkännanden av kunnande eller tillgodoräknanden, 
kontakta rektor eller studiehandledare.

Om det handlar om en studieavsnitt som enligt gymnasiets läroplan ska 
bedömas med siffror, omvandlas vitsordet till gymnasiets vitsordsskala 
enligt följande:

skalan 1–5   gymnasiets skala   skalan 1–3
1 (nöjaktiga)   5 (hjälpliga)    1
2 (nöjaktiga)   6 (försvarliga)    1
3 (goda)   7 (nöjaktiga)    2
4 (goda)   8 (goda)    2
5 (berömliga)  9 (berömliga), 10 (utmärkta)  3
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Närvaroplikt
I gymnasiet råder närvaroplikt vid alla lektioner. Om du upprepat och utan 
giltig orsak är frånvarande från lektioner under ett studieavsnitt får du 
inget vitsord.

Sjukdom
Om du är frånvarande p.g.a. sjukdom, ska vårdnadshavaren meddela 
skolan om detta. Det kan göras per telefon eller via Wilma.

När du fyllt 18 år behöver du inte längre be vårdnadshavaren kontakta 
skolan, men om din frånvaro är oroväckande stor krävs intyg av åtmin-
stone hälsovårdare. Stor frånvaro pga sjukdom kan leda till att du inte får 
studiepoäng.

Frånvaro av annan orsak
Om du är frånvarande av annan tvingande orsak, ska ett meddelande om 
detta på förhand lämnas in till grupphandledaren.
 
Frånvaro av andra (personliga) orsaker förutsätter att en skriftlig anhållan 
lämnats in och frånvaron blivit beviljad. Rätt till frånvaro för tre skoldagar 
beviljas av grupphandledare, längre frånvaro beviljas av rektor och då 
ska du fylla i anhållan på en skild Anhållan om lov-blankett, som du kan 
avhämta från kansliet. 

Stor frånvaro pga andra orsaker kan leda till att du inte får studiepoäng.
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FRÅNVARO

Studerande som åker på privat resa ska i god tid 

före periodstarten lämna in en skriftlig anhållan 

om lov att vara frånvarande.

Frånvaro från provtillfälle
Om du är frånvarande från ett provtillfälle måste du alltid lämna in ett skrift-
ligt intyg över orsaken till frånvaron. Intyget ska lämnas till ämnesläraren 
snarast möjligt, och det ska vara utfärdat av hälsovårdspersonal. Om 
godtagbar utredning över frånvaron inte lämnas in bedöms frånvaro från 
provtillfälle som underkänd prestation.



Alla obligatoriska och fördjupade studieavsnitt bedöms med vitsord en-
ligt skalan 4–10, om inte annat anges i avsnittsbeskrivningen. De tilläm-
pade studierna bedöms i regel med en prestationsanteckning (A, avlagd, 
eller U, underkänd). Om du avlägger ett studieavsnitt genom att delta i 
undervisningen bedöms den efter det att studieavsnittet avslutats.

Bedömningen baserar sig på ett eventuellt skriftligt prov, som hålls under 
provveckan, på fortlöpande observationer av dina framsteg i studierna 
och på en bedömning av dina kunskaper och färdigheter.

Om du genomför ett studieavsnitt på egen hand bedöms det när det är 
genomfört, dock senast inom det löpande läsår då tentamensanmälan 
gjorts. Ett studieavsnitt som genomförs på egen hand bör avläggas med 
godkänt vitsord för att det ska räknas med i studieprestationerna.

Vid bedömning av en studerande med läs- och skrivsvårigheter eller 
något annat handikapp beaktar lärare i mån av möjlighet den studer-
andes svårigheter.

Rätt att höja underkänt vitsord
Ett underkänt vitsord har du rätt att försöka höja genom att
 
• gå om studieavsnittet
• delta i omtentamen
• delta i prov då ifrågavarande studieavsnitt finns i undervisningspro-

grammet och avslutas med ett prov (i provveckan)
• delta i en allmän tentamen

Du har rätt att försöka höja ett underkänt vitsord genom att delta i om-
tentamen. Lyckas du inte med det måste du gå om studieavsnittet! Du 
får givetvis också gå om ett underkänt studieavsnitt utan att ha försökt 
få det godkänt på omtentamen. Ett studieavsnitt som avläggs genom 
självstudier (“tenteras”) och som bedöms med vitsordet fyra (4) kan inte 
höjas på omtentamen. Studieavsnittet räknas inte med bland prestation-
erna.

Rätt att höja godkänt vitsord
Om du är missnöjd med ditt vitsord har du rätt att försöka höja vitsordet 
i ett godkänt studieavsnitt genom att gå om det då det finns på skolans 
undervisningsprogram. Du kan dock nekas rätt att göra det om rektor 
och ämneslärare bedömer att undervisningsgruppen ifråga skulle bli för 
stor.

Du kan försöka höja vitsordet i ett godkänt studieavsnitt genom att delta 
i de allmänna tentamensdagarna. Denna rätt har du endast en gång.  Det 
bättre vitsordet gäller. 
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Obedömda studier
Om du av giltig orsak varit frånvarande från provtillfället eller likaså av 
giltig orsak inte kunnat slutföra alla prestationer i ett studieavsnitt inom 
utsatt tid kan du lämnas obedömd tills du deltagit i omtentamen eller 
slutfört den saknade prestationen. I Wilma anges detta med ett D (delt-
agit). Du bör bli klar med studieavsnittet senast vid utsatt datum som 
står i skolans kalender. I annat fall raderas studieavsnittet eller bedöms 
med ett vitsord som baserar sig på uppvisade prestationer under 
studieavsnittets gång.

Ny bedömning och rättelse av bedömning
Du har rätt att inom två månader efter det att du fått del av bedömnin-
gen (erhållit periodbetyg eller slutbetyg) be att ett beslut som gäller 
studieframstegen eller slutbedömningen omprövas. Begäran ska göras 
skriftligt och riktas till rektor. Om ny bedömning beslutar rektor och den 
studerandes lärare tillsammans. Om du är missnöjd med utslaget av 
den nya bedömningen kan du begära rättelse i bedömningen hos region-
förvaltningsverket i Södra Finland. Vänd dig till rektor eller studiehandle-
daren för närmare information.

Intyg över läs- och skrivsvårigheter
Om du har intyg över läs- och skrivsvårigheter eller behöver få ett sådant 
ska du kontakta studiehandledaren och specialläraren, som informerar 
dig närmare om hur LoS-intyg beaktas i undervisningen och vilka spe-
cialarrangemang du kan ansöka om i t.ex. studentexamen. Om du fyller 
kraven för att ansöka om specialarrangemang i studentexamensprov-
en och har för avsikt att ansöka om det, är det bra om du på förhand 
diskuterar med ämnesläraren/specialläraren för att komma fram till vilka 
specialarrangemang du kan ha nytta av. 
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För att få specialarrangemang i studentskrivningarna ska 

du ansöka om detta senast i samband med att du första 

gången anmäler dig till studentexamensprovet. 



Fusk eller försök till fusk, t.ex. kopiering av andras alster i redovisningar 
eller projektarbeten kan leda till att en del av studieavsnittet underkänns, 
hela studieavsnittet underkänns eller att det lämnas obedömt. I vissa fall 
får studerande inte en ny chans att lämna in ett nytt arbete, utan får gå 
om studieavsnittet om hen vill avlägga kursen. Fusk leder alltid till diskus-
sion med den studerande och om fusket anses vara mycket allvarligt 
kontaktas även vårdnadshavaren om studeranden är omyndig.

Du kan avlägga prov vid tre tillfällen: i provveckan, vid omtentamen och 
under de allmänna tentamensdagarna. Anmälningarna till omtentamen 
och allmän tentamen görs via Wilma.

För att kunna annullera en anmälan, efter det att anmälningstiden har 
gått ut, bör du lämna in ett sjukintyg, i vilket en förälder eller hälsovård-
spersonal intygar sjukdom. Om du utan giltig orsak uteblir från ett 
provtillfälle, som du har anmält dig till, räknas det som deltagande.

    OBS!
• Försenade anmälningar tas inte emot efter det att anmälnings-

tiden gått ut!
• Du får lämna skrivsalen tidigast efter en timme efter det att 

provet inletts.

Provveckor
För studieavsnitt där ett prov ingår skrivs provet i slutet av varje period 
under den s.k. provveckan.  Provskrivningen börjar kl. 8.00. I provveckan 
kan du skriva prov i de studieavsnitt som har sitt slutprov då, eller försö-
ka höja ett underkänt vitsord förutsatt att studieavsnittet har gått under 
ifrågavarande period. Om du deltar i ett vanligt prov behöver du inte an-
mäla dig till provtillfället på något vis. I övriga situationer ska du se till att 
du kommit överens om arrangemangen med den berörda ämnesläraren.

FUSK OCH PLAGIAT

PROVTILLFÄLLEN

För att kunna ansöka om specialarrangemang behöver du 

dessutom ett utlåtande över läs- och skrivsvårigheter utfärdat 

av en psykolog, speciallärare eller talterapeut.

Se till att din ansökan är färdig i god tid då du första gången 

anmäler dig till studentexamen.
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För att få ett avgångsbetyg från gymnasiet krävs
 

• att du slutfört dina studier med minst 150 studiepoäng 
• att du har fått ett godkänt slutbetyg i alla ämnen

Du kan slutföra din gymnasieexamen antingen vid utgången av vårtermi-
nen eller vid utgången av höstterminen.

Preliminär slutbedömning
När du har fullgjort studierna i ditt studieprogram, dvs. efter period 3 un-
der ditt sista läsår, får du en preliminär slutbedömning. Det är ett utdrag 
ur ditt studieregister där slutvitsorden i dina läroämnen framkommer. 
Slutvitsordet fastställs som det aritmetiska medeltalet för de obligatoris-
ka och de i riksläroplanen fördjupade studieavsnitten som du har avlagt.

Om medeltalet av vitsorden blir ett decimaltal, vars första decimal är fem 
eller större, avrundas det till närmast högre heltal.

Läraren kan föreslå höjning av lärokursvitsordet:
 
1) genom att vitsorden i de skolvisa studieavsnitten också beaktas
 
2) enligt prövning av dem som beslutar om bedömningen, ifall den stud-
erandes kunskaper och färdigheter när studierna i läroämnet slutförts är 
bättre än medeltalet förutsätter

För att bli godkänd i ett läroämne bör minst 2/3 av de obligatoriska och 
riksomfattande studieavsnitten som ingår i ditt program i ifrågavarande 
ämne vara godkända. Det går inte att i efterhand makulera studieavsnitt!

Om du har för avsikt att slutföra din examen under våren får du den pre-
liminära slutbedömningen i februari (v. 7).

Höjning av slutvitsord
Du har även möjlighet att delta i ett fristående förhör för att försöka höja 
slutvitsordet i ett läroämne. Förhöret omfattar alla de studieavsnitt i 
läroämnet som ingår i ditt studieprogram, och kan innehålla både muntli-
ga och skriftliga uppgifter. Om du vid förhöret uppvisar bättre kunskaper i 
ämnet än ditt slutvitsord anger kan du på detta sätt höja ditt slutvitsord.

De fristående förhören hålls under två veckor i början av april och an-
mälan till de fristående förhören ska göras före studentexamensproven 
börjar i mars. Du anmäler dig till ett fristående förhör genom att skicka 
ett meddelande via Wilma till den lärare som berörs.

SLUTFÖRANDE AV
STUDIERNA
I GYMNASIET
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Avgångsbetyg från gymnasiet
Du erhåller avgångsbetyg från Karis-Billnäs gymnasium när du har klarat 
av hela ditt gymnasieprogram. På avgångsbetyget finns inte vitsord för 
enskilda studieavsnitt. Du får i stället ett slutvitsord i alla läroämnen 
som ingår i din examen. I gymnastik, ämnen som omfattar endast ett 
studieavsnitt och valfria språk som omfattar endast två studieavsnitt kan 
du få en anteckning på avgångsbetyget om att du har avlagt läroämnet 
om du särskilt ber om detta. Blanketten finns på kansliet och hos studie-
handledaren. Om du inte särskilt ber om detta skrivs slutvitsordet ut.

Slutvitsorden på avgångsbetyget är desamma som på det ovan nämnda 
slutbetyget, om du inte höjt något vitsord genom deltagande i slutförhör. 
Avgångsbetyget utdelas i samband med studentdimissionen.

Gymnasiediplom och intyg över muntliga språkfärdigheter
Utöver de ordinarie gymnasiestudierna kan du genomföra särskilda 
studieprestationer, som kan vara goda meriter när du söker dig vi-
dare efter gymnasiet: gymnasiediplom, prov i muntlig kommunikation 
(modersmålet) och prov i muntlig språkfärdighet (finska och de främ-
mande språk som undervisas i skolan). Proven är riksomfattande och 
utarbetas av Utbildningsstyrelsen. Över dessa studieprestationer utfär-
das ett diplom eller ett intyg, som ges som bilaga till skolans avgångs-
betyg. Provet i muntlig språkfärdighet i finska och engelska är en del av 
studieavsnitten FinA 07, FinB 06, FiM 07 och EnA 08, och provet bedöms 
enligt skalan 4-10.

Om du vill avlägga ett gymnasiediplom ska du kontakta studiehandle-
daren eller din lärare under det första eller andra studieåret för att få 
information om vilka studier du ska ha klarat av innan du kan påbörja 
arbetet med diplomet. 

Studentexamensnämnden anordnar årligen två tillfällen att avlägga stu-
dentexamen, ett på våren och ett på hösten. 
Du kan läsa mer på Studentexamensnämndens webbplats. 

I din examen bör ingå minst fem obligatoriska ämnen:
 
 • Modersmålet

samt minst fyra prov i olika examensämnen. Proven ska ingå i minst tre 
av följande grupper. Minst ett av dessa ska vara på lång nivå:
 
 • Finska (lång eller medellång lärokurs)
 • Ett främmande språk (lång eller kort lärokurs)

STUDENTEXAMEN
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 • Matematik (lång eller kort lärokurs)
 • Ett realämnesprov

Utöver detta kan du avlägga ett eller flera extra prov. Det finns inte någon 
begränsning i antalet prov som kan ingå i examen. 

Du får själv avgöra på vilken nivå du avlägger proven i de olika ämnena, 
oberoende av ditt studieprogram. Minst ett av de fem proven måste 
avläggas enligt den mera krävande nivån.

Du kan avlägga examen etappvis under högst tre på varandra följande 
tillfällen, t.ex. vår-höst-vår eller höst-vår-höst. Studentexamen bygger på 
innehållet i de obligatoriska och riksomfattande fördjupade studieavsnit-
ten.

För att få avlägga ett prov bör du ha avlagt åtminstone alla obligatoriska 
studieavsnitt i just det ämnet. I ett valfritt främmande språk bör du ha 
läst åtminstone tre studieavsnitt. Det är viktigt att du läser så många 
studieavsnitt som möjligt i de ämnen du planerar skriva i studentexamen 
så du har tillräcklig kunskap för att skriva så bra som möjligt.

Ett underkänt prov får tas om tre gånger (under de tre följande examen-
stillfällena), ett godkänt prov kan tas om ett obegränsat antal gånger. 
Om omtagningen sker innan du fullgjort din examen, kommer det bättre 
resultatet på studentbetyget.
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Det ordnas separata prov i alla realämnen. Detta leder till att du kan 
skriva realen i flera ämnen. En rekommendation är att du avlägger ett 
studentexamensprov i 2-3 realämnen, beroende på ditt studieprogram. 

Realprovet har två skrivningsdagar under ett examenstillfälle. Under 
den ena provdagen i realprovet kan du skriva ett realprov i psykologi, 
filosofi, historia, fysik  eller biologi. Under den andra provdagen kan 
du skriva ett realprov i religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, 
kemi, geografi eller hälsokunskap. Provet i modersmålet består av 
två skrivningsdagar. Finska, främmande språk och matematik har en 
skrivningsdag.



PROVDAGAR HÖSTEN 2022

Måndag 12.9
Modersmålet, provet i läskompetens

Onsdag 14.9
Religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi,

geografi, hälsokunskap

Fredag 16.9
Främmande språk, lång lärokurs

Engelska, tyska, franska

Måndag 19.9
Det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs

Finska

Tisdag 20.9
Matematik, lång och kort lärokurs

Torsdag 22.9
Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

Fredag 23.9
Modersmålet, provet i skrivkompetens

Måndag 26.9
Främmande språk, kort lärokurs

Tyska, franska
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PROVDAGAR VÅREN 2023

Tisdag 14.3
Modersmålet, provet i läskompetens

Torsdag 16.3
Främmande språk, kort lärokurs

Tyska, franska

Fredag 17.3
Modersmålet, provet i skrivkompetens

Måndag 20.3
Främmande språk, lång lärokurs

Engelska, tyska, franska

Onsdag 22.3
Matematik, lång och kort lärokurs

Fredag 24.3
Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi 

Måndag 27.3
Det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs

Finska

Onsdag 29.3
Religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi,

geografi, hälsokunskap
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Anmälan till studentexamen
Du ska personligen anmäla dig till studentexamen på Wilma. Anmälan 
är bindande och blanketten finns i Wilma, där det även finns närmare an-
visningar om hur du fyller i blanketten och det som kallas för skrivplanen. 
Eventuella utlåtanden över läs- och skrivsvårigheter skickas till nämnden 
samtidigt med anmälan till examen. Se till att du har alla papper klara i 
tid för både utlåtandet om läs- och skrivsvårigheter samt ansökan om 
specialarrangemang ska skickas in till Studentexamensnämnden då du 
första gången anmäler dig till examen.
 
För att få delta i vårens studentskrivningar måste de obligatoriska 
studieavsnitten i skrivningsämnena vara avklarade senast vid utgången 
av period 3, för höstens skrivningar senast i period 5 (föregående vårter-
min).

Information inför studentexamensproven
Alla som deltar i studentexamensprov måste delta i den information 
som ges inför varje examensomgång. Samma information ges vid båda 
tillfällena, välj den dag som passar bäst.

Examensavgifter
Examensavgifterna består av en grundavgift, som erläggs för varje exa-
mensomgång man deltar i, och en provavgift som erläggs för varje prov. 
Avgifterna fastställs inför varje examenstillfälle. 

De fem prov som behövs för att bli student är avgiftsfria för studerande 
som har inlett sina studier hösten 2021 eller senare. Om man vill skriva 
fler prov uppbärs av avgift på 34 euro per prov. Avgiften för begäran om 
omprövning är 50 euro. 

För redan utexaminerade studenter som önskar höja ett eller flera 
studentprov, uppbärs en avgift på 50 euro/studentprov för preliminär ko-

Anmälningstiden till vårens  

studentexamensprov går ut i slutet av november  

och till höstens prov i slutet av maj.  

Vi informerar närmare när det blir aktuellt.

Kontrollera anmälningstiderna på Wilma.
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rrigering. Avgiften uppbärs inte för det skrivningstillfälle som följer direkt 
efter att studentbetyg erhållits.

Examensavgifterna faktureras via staden. Kontrollera att du till posten 
har anmält om parallell adress om du använder en sådan på studieorten. 
Examensavgifter som lämnas obetalda går till indrivning.

Skriftlig plan över spridning av studentexamen
Då du anmäler dig till dina första studentprov ska du också göra en plan 
över vilka prov du kommer att avlägga vid de olika skrivtillfällena samt på 
vilken nivå du avlägger proven. Diskutera skrivplanen med studiehandle-
daren.

Du kan se dina studentexamensprestationer och -anmälningar på Wilma, 
utskrifter.

Hur utlåtandet över läs- och skrivsvårigheter påverkar 
studentexamensproven
Om du har läs- och skrivsvårigheter som du önskar att studentexamen-
snämnden beaktar ska du kontakta specialläraren för att få behövliga 
utredningar gjorda.

Om det av speciallärarens utredningar framgår att du har svåra eller 
medelsvåra störningar kan du ansöka om specialarrangemang eller att 
intyget beaktas vid bedömningen.

Muntliga förhör inför skrivningarna
Muntliga preptillfällen ordnas inför höstens respektive vårens skrivning-
ar. De muntliga förhören är frivilliga och påverkar inte ditt slutvitsord på 
något sätt. Ta tillfället i akt och testa dina kunskaper inför skrivningarna!
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Positionsangivelserna i grundläsordningen visar vilka studieavsnitt som 
undervisas vid samma tidpunkt i veckoschemat. Alla studieavsnitt som 
finns antecknade i position 1 försiggår samtidigt, vid de klockslag där du 
hittar 1 i läsordningsnyckeln osv. 
Helperiodiserade ämnen har tre lektioner per vecka.

Måndag

08.00-09.15

09.30-10.45

10.45-11.45

11.45-13.00

13.15-14.30

14.45-16.00

Måndag

7

1

L

3

5

4

Tisdag

2

6

U

4

1

8

Onsdag

3

7

N

2

6

9

Torsdag

4

1

C

5

3

10

Fredag

7

5

H

6

2 

11

Tisdag -
Fredag

08.00-09.15

09.30-10.45

10.45-11.30

11.30-12.45

13.00-14.15

14.30-16.00

GRUNDLÄSORDNING OCH
LÄSORDNINGSNYCKEL

Läsordningsnyckel

Position 1-7: 75 min. lektioner, position 8-11: 90 min. lektioner
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GRUPPHANDLEDNING Närvaron är obligatorisk och fungerar som stöd till bl.a. studiehandled-
ningen.

Grupphandledningen är ett ypperligt tillfälle att ta upp frågor som berör 
gymnasiestudier, inlärningsstilar, gruppdynamik och liknande. Det är 
också på grupphandledningen som du får aktuell information om vad 
som är på gång i skolan och där du kan ta upp oklarheter.

Gymnasiets hälsovårdare, Marina Nylund, har mottagningstider på 
måndagar samt öppen mottagning alla vardagar kl.11-12. Skolhälsovår-
daren gör också hälsogranskningar och skickar ut tider till studerandena 
under läsåret. 

Du kan också själv beställa tid till skolhälsovårdaren eller läkaren, via 
telefonnumret 040-7114 849. Om du är sjuk under provveckan, skall du 
kontakta skolhälsovårdaren för att få ett sjukintyg, som du sedan lämnar 
in till skolan.

Du kan ta kontakt med skolans kurator Karin Björklöf per telefon 040 
178 5125, per Wilma eller per e-post: karin.bjorklof@raseborg.fi.  
Kuratorn är skolans socialarbetare och kan hjälpa med frågor som 
t.ex. berör familjen, relationer eller skolsituationer. Alla nybörjare och 
fortsättare erbjuds möjlighet till samtal tillsammans med kuratorn under 
läsåret.

En studerande som vill samtala med en psykolog ska kontakta studie-
psykolog Agneta Sjölund, tfn 040 152 6162. Hon är nåbar må-ons via 
telefon, sms eller wilmameddelande.

I gymnasiet finns också ett studerandevårdsteam som arbetar för att öka 
välmåendet i skolan.

HÄLSO- OCH 
STUDERANDEVÅRDS-
TJÄNSTER
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Byte av kurs

Studieplanering

Uppföljning av studier

Praktiska frågor

Tentamen

Svårigheter i studierna

Anh. om specialarr. i st-skrivningar

Info om fortsatta studier

Reflektioner kring vem du är och vad du vill

Problem med relationer, välmående, hälsa

Läs- och skrivsvårigheter

Stöd för egen inlärning

Anmälningar till studentskrivningar

Sjukanmälningar

Intyg

Utbyte till annan skola

Rese- och studiestöd

Anhållan om lov för 3 dagar

Anhållan om lov för 4 dagar eller mer

Info om understöd för projektresor

Frågor gällande bedömning

Handledning i studier i ett ämne

Vitsord som saknas

Studerandeskåp

Problem med G-suite, Wilma








