Studentexamen 2011

Studentexamen 2011
S t a t is t i k ö v e r s t u d e n t e x a m e n

Kontaktinformation
Studentexamensnämnden
Postadress
PB 50
00851 HELSINGFORS
Besöksadress Söderviksgatan 10 B
00580 HELSINGFORS
Telefon
(09) 773 801
Fax
(09) 762 274
E-post
förnamn.efternamn@ylioppilastutkinto.fi
Internet
www.ylioppilastutkinto.fi

Studentexamen 2011
S TAT I S T I K Ö V E R S T U D E N T E X A M E N

Studentexamensnämnden

2

STUDENTEXAMEN 2011

Utgivare: Studentexamensnämnden
ISSN 1795-892X
Redaktör: Alex Hellsten
Design: Jyri Leskinen
Ombrytning och omslag: Vammalan Kirjapaino Oy
Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2012

STUDENTEXAMEN 2011

3

Innehåll

1. Inledning.....................................................................................................................................................................5
Definitioner.....................................................................................................................................................................6

Statistiska data om studentexamen	������������������������������������������������������������������������������������������9
2. Examinander...........................................................................................................................................................10
2.1 Anmälningar.........................................................................................................................................................10
Anmälningar till studentexamen efter examinandkategori 2002–2011.......................................................................11
Anmälningar till olika prov efter examenstillfälle 2002–2011.....................................................................................13
2.2 Reformer...............................................................................................................................................................18
Antal realämnen inkluderade i examen landskapsvis hösten 2011..............................................................................21
Populäraste kombinationer av realämnen inkluderade i
examen efter kön och examenstillfälle* 2011............................................................................................................23
Poängfördelning i provet i hälsokunskap och de övriga
realeämnesproven med max 42 poäng efter examenstillfälle 2011.............................................................................24
2.3 Spridning av examen...........................................................................................................................................26
Antal examenstillfällen som utnyttjats för studentexamen..........................................................................................27
Antal valda prov vid ett och samma examenstillfälle, efter examinandkategori 2011...................................................28
2.4 Ämnesval..............................................................................................................................................................30
Ämnesval i godkända examina våren 2011................................................................................................................30
Ämnesval i godkända examina våren 2011................................................................................................................31
Ämnesval i godkända examina våren 2005–2011.....................................................................................................31

3. Resultat.......................................................................................................................................................................32
3.1 Godkända och underkända................................................................................................................................32
Våren 2011: deltagare i studentexamen efter landskap..............................................................................................33
Hösten 2011: deltagare i studentexamen efter landskap............................................................................................36
Studenter 2011: åldersfördelning..............................................................................................................................39
Andel studenter av den 18–20-åriga befolkningen landskapsvis ...............................................................................39
3.2 Vitsord...................................................................................................................................................................41
Vitsordsfördelning på riksnivå, våren 2011................................................................................................................42
Vitsordsfördelning på riksnivå, hösten 2011..............................................................................................................46
Poänggränser 2011 .................................................................................................................................................50
Omprov och höjda vitsord 2011................................................................................................................................52
Skillnad i vitsord mellan omprov och tidigare prov 2011............................................................................................53
Studenter 2011: fördelningen av genomsnittliga vitsordspoäng för prov i studentexamen...........................................56
Studenter 2011: fördelningen av genomsnittliga vitsordspoäng för prov i examen efter landskap................................57
Laudaturstudenter efter examenstillfälle 2002–2011.................................................................................................59

studentexamen 2 0 0 9

3

4

STUDENTEXAMEN 2011

3.3 Placering inom fortsatt utbildning....................................................................................................................60
2010 års studenter: studieplats efter landskap där utbildningssektorn och läroanstalten
är belägna, ungdoms- och vuxenutbildning...............................................................................................................61
Studenter som omedelbart sökt och fått studiepats, efter utbildningssektor och kön 2010*........................................63
Studenter som år 2010 sökt och fått studieplats, efter studentexamensår...................................................................63

4. Medlemmar.............................................................................................................................................................64
Studentexamensnämndens medlemmars och adjungerade medlemmars
boningsorter år 2011 efter landskap.........................................................................................................................65
Studentexamensnämndens medlemmar och adjungerade medlemmar efter lärd grad och kön 2011...........................66
Studentexamensnämndens medlemmar och adjungerade medlemmar efter ålder år 2011..........................................66

Tabellbilagor.................................................................................................................................................................67

STUDENTEXAMEN 2011

5

1. Inledning

Publikationen Studentexamen 2011 innehåller de senaste statistiska uppgifterna om studentexamen i Finland. En stor del av tabellerna och figurerna ger information om de
två examenstillfällen som ägde rum 2011, men med finns också rikligt med statistiska
uppgifter från de tio senaste åren fram till 2011. En motsvarande publikation har givits ut
tidigare för åren 2004 och 2006–2010. Publikationerna grundar sig på studentexamensregistret och produceras i samarbete med undervisningsministeriet. Uppgifterna om hur
studenterna placerat sig i fortsatta studier kommer från Statistikcentralen.
Publikationen syftar bland annat till att ge svar på de vanligaste frågorna som ställs
till studentexamensnämnden och till att öka kännedomen om studentexamen. Statistiska
uppgifter om studentexamen har dock så många aspekter att det är svårt att skapa en allmängiltig referensram som skulle svara mot alla intresserade gruppers behov. Därför anser
studentexamensnämnden det viktigt att fortlöpande utveckla strukturen hos den årligen
utkommande publikationen, så att den allt bättre ska motsvara tilltänkta målgrupper.
Förändringar i strukturen är ändå inte alltid så bra med tanke på jämförbarheten av
data. Det gäller också att se till att uppgifterna i den senaste publikationen är jämförbara
med uppgifter ur tidigare publikationer. Nytt i denna publikation är avsnittet som behandlar ämnesval och tabellerna som ingår där.
Många nyheter infördes i studentexamen inför året 2007. Efter det har däremot inga
nämnvärda förändringar skett. Sedan våren 2007 har modersmålsprovet varit tudelat,
och realämnena blev då 12 till antalet, då provet i det nya ämnet hälsokunskap infördes.
Samtidigt förnyades provet i lång matematik i avsikt att höja provets urskiljningsförmåga.
Medierna fäster i dag allt större vikt vid enskilda skolors framgång i studentexamen.
Liksom tidigare jämförs resultaten i den här publikationen inte på skolnivå utan på landskapsnivå. Fördelningen landskapsvis av genomsnittliga vitsordspoäng är mycket jämn
och skillnaderna mellan landskapen små.
Alex Hellsten
Aktuarie
Studentexamensnämnden
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Definitioner

I detta avsnitt behandlas termer som används i statistiken över studentexamen. Om ingen närmare avgränsning görs presenteras i tabellerna hela mängder, till exempel alla examinander tillsammans.
Avsaknad av data eller observationer markeras i
tabellerna med tomma.

Censor
Nämndens censorer bedömer alla provprestationer
och poängsätter dem efter studentexamensnämndens kriterier.
Examenstillfälle
I studentexamen anordnas årligen två examenstillfällen, vår och höst.
Examinand som avlägger examen vid ett och
samma tillfälle
En examinand som har anmält sig till fyra obligatoriska prov vid ett och samma examenstillfälle.
Examinand som sprider examen
En examinand som fördelar sin examen på fler än
ett examenstillfälle.
Examinandkategori
Examinanderna kategoriseras av studentexamensnämnden enligt följande:
01		 egentliga examinander
•		 Examinander som avlägger hela examen, dock
inte på grundval av en yrkesexamen eller yrkesstudier. Största delen av examinanderna deltar
i studentexamen i denna kategori.
02		 examinander som har genomfört gymnasiekursen som privatelever eller som gör om examen
från början
•		 Att göra om en examen från början kan ha sin
orsak i att examinanden inte har lyckats ta sin
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examen inom utsatt tid, eller i att nämnden på
ansökan beviljat examinanden rätt att göra om
sin examen från början.
03		 examinander som har tagit yrkesexamen eller
genomfört yrkesstudier
•		 Examinander som genomför hela examen på
grundval av yrkesexamen eller yrkesstudier.
04		 examinander som gör om ett underkänt obligatoriskt prov
•		 Till kategorin räknas även examinander som
gör om ett prov på en lägre nivå.
05		 examinander som gör om ett godkänt prov
06 examinander som kompletterar examen
•		 Personer som har tagit studentexamen men
kompletterar sin examen med ett prov som de
inte har skrivit tidigare, eller med ett prov på en
annan nivå i samma läroämne.
07		 examinander som gör om ett underkänt obligatoriskt prov, när provet har kompenserats (se
definition).
08		 examinander som gör om ett underkänt extra
prov
09		 examinander som skriver separata prov
•		 Genom att avlägga separata prov är det inte
möjligt att få studentexamensbetyg.
10		 examinander som kombinerar studier på gymnasiet med studier för en yrkesexamen.

Godkänd studentexamen
Studentexamen anses vara avlagd och godkänd när
en examinand har skrivit och fått godkänt på fyra
obligatoriska prov. En examen kan dessutom innehålla extra prov. En examinand som har fått underkänt på ett obligatoriskt prov kan ändå få sitt studentexamensbetyg, om examinanden har tillräckligt
höga vitsord i de andra till studentexamensbetyget
hörande proven. Förfarandet kallas kompensation.
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Gymnasium
Läroanstalt som anordnar gymnasieutbildning.
Gymnasieutbildning anordnas av gymnasier, vuxengymnasier och andra läroanstalter.
Kompensation
En examinand som har fått underkänt på ett obligatoriskt prov kan ändå få sitt studentexamensbetyg,
om examinanden har tillräckligt höga vitsord i de
andra till studentexamensbetyget hörande proven.
Förfarandet kallas kompensation.
Landskap
Landskapsspecifika data refererar till det landskap
där den skola är belägen, i vilken examinanden har
deltagit i studentskrivningarna.
Person som sökt till en utbildning
Med person som sökt till en utbildning avses här
en person som efter studentexamen har sökt studieplats i gemensam ansökan, i första hand till en
utbildning som började 2010 och leder till examen.
Som personer som sökt till en utbildning upptas
även personer som började på en utbildning år 2010
men inte var med i gemensam ansökan till en utbildning som började 2010.
Med person som sökt till en utbildning avses
även en person som inom eller utanför den gemensamma ansökan till yrkeshögskolor har sökt till en
högskoleutbildning som började 2010. Vidare avses
därmed en person som skickat ansökan till antagningsenheten vid ett universitet till en utbildning
som började 2010 och leder till examen. Samma
person kunde söka till flera antagningsenheter inom
eller utanför den gemensamma ansökan till yrkeshögskolor samt till normal antagning och specialantagning till universitet.
Poänggräns
Vitsordsspecifika poänggränser berättar hur många
poäng en examinand minst ska ha fått för ett prov
för att få vitsordet i fråga.
Student
Student är en person som har tagit studentexamen
och fått avgångsbetyg från gymnasium eller betyg
över yrkesexamen.

Studentexamensnämndens medlemmar och
adjungerade medlemmar
År 2010 var studentexamensnämnden sammansatt
av 39 medlemmar utsedda av undervisningsministeriet. Nämnden har också ca 330 adjungerade
medlemmar, som främst fungerar som censorer, dvs.
bedömer provprestationer.
Svensk- och finskspråkiga examinander
En examinand klassificeras som svensk- eller finskspråkig efter undervisningsspråket i den skola där
examinanden deltar i studentexamen.
Ungdomsutbildning
Till kategorin ungdomsutbildning räknas alla examinander utom de som har deltagit i examen via
vuxengymnasier eller vuxenlinje vid ett gymnasium.
Universitetsutbildning
Utbildning som ges vid universitet och högskolor
och som innehåller en utbildning som leder till lägre
och högre högskoleexamen, specialisering för läkare
samt studier för licentiatexamen och doktorsexamen. Data om studenterna grundar sig på situationen 20.9. Med nya studenter avses i allmänhet
sådana som inlett lägre eller högre högskolestudier,
dvs. sådana från universitetets synpunkt nya studenter som bedrev studier 20.9.2010.
Vitsord
Vitsorden för prov i studentexamen och motsvarande vitsordspoäng är följande:
laudatur (L)
eximia cum laude approbatur (E)
magna cum laude approbatur (M)
cum laude approbatur (C)
lubenter approbatur (B)
approbatur (A)
improbatur (I)

Vitsordspoäng
Se föregående.
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Vuxenutbildning
Examinander från vuxengymnasier och vuxenlinjer.
Yrkeshögskoleutblidning
Utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen.
Uppgifterna gäller studerande som 20.9.2010 gick
på en utbildning som leder fram till yrkeshögskoleexamen. Med nya studerande avses sådana studerande som 20.9.2010 studerade för yrkeshögskoleexamen eller postgradual examen på yrkeshögskola
och som 1.1–20.9.2010 antagits till utbildningen i
fråga vid yrkeshögskolan i fråga och första gången
anmält närvaro eller frånvaro.

siktar till examen. Med studerande inom yrkesutbildningen avses studerande som var inskrivna vid
en läroanstalt 20.9.2010. För tidigare år anges som
mängd studerande mängden studerande under ett
kalenderår. Med nya studerande avses sådana som
bedrev studier 20.9 och som blivit inskrivna för
en viss utbildning vid läroanstalten i fråga 1.1–
20.9.2010.

Ålder
En persons ålder vid observationsårets slut.
År
Det år som den statistikförda händelsen inträffat.

Yrkesutbildning på andra stadiet
Grundläggande yrkesutbildning som leder till
examen och kompletterande yrkesutbildning som
► Närmare upplysningar om studentexamen finns på studentexamensnämndens webbplats på adressen
www.studentexamen.fi

statistiska data om
studentexamen

2. Examinander

2.1 Anmälningar
Tabell 2.1.1 visar antalet anmälda till studentexamen åren 2002–2011. När höst och vår räknas ihop
bör man komma ihåg att samma person kan vara
anmäld både om våren och om hösten. Siffrorna
på årsbasis avspeglar alltså inte det faktiska antalet
personer, men de ger en antydan om utvecklingens
riktning bättre än vad enskilda examenstillfällen gör.
Sedan våren 1996 har det varit möjligt att sprida
studentexamen över högst tre på varandra följande
examenstillfällen. De stora förändringarna i antalet
anmälningar är i huvudsak en följd av övergången
till en examen som avläggs över tid. En analys av
anmälningarna tillfälle för tillfälle visar att dessa år
för år ökade brant fram till tusenårsskiftet.
Under perioden 2002–2011 kan en svagt avtagande trend i antalet anmälda per år skönjas. Trots
stabiliteten på årsbasis, har det skett klara förändringar i antalet anmälningar till vårens och höstens
examina. Antalet anmälda till vårens examen har
sjunkit, medan antalet har ökat för höstens del. Vå-

rens examen är ändå alltjämt klart mer populär än
höstens examen.
Vid en jämförelse av examinandkategorierna bör
observeras att kategori 10 ändrades hösten 2005,
så att den numera omfattar både examinander som
genomför gymnasiekursen och examinander som
studerar för yrkesexamen.
Tabell 2.1.2 visar anmälningarna till enskilda
prov. Skillnaden mellan vår och höst är stor i fråga
om antalet provprestationer. Man vill ofta bli klar
med examen om våren.
Modersmålsprovet omformades våren 2007.
Detta märks i en klar fluktuation i antalet anmälda.
Modersmålsprovet är samtidigt det enda prov som
är obligatoriskt för alla som tar studentexamen, varför antalet anmälda snabbt torde återgå till en nivå
som motsvarar antalet avlagda examina.
För den period som visas i tabellen kan förmärkas en lätt sjunkande trend i antalet utförda prov
per år, fastän det inte sker en lika stor förändring i
antalet personer som avlägger examen.

FIGUR 2.1.1 Anmälningar till studentexamen 2002–2011

Antalet anmälda till studentexamen ökade starkt fram till tusenårsskiftet, varefter det har lagt sig på en rätt stabil nivå.
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2.2 Reformer
Våren 2007 togs det länge beredda tvådelade provet
i modersmålet i bruk i studentexamen. En annan
viktig reform genomfördes år 2006, när realprovet
ersattes med prov i enskilda realämnen, så att varje
realämne numera har sitt eget prov. Sedan 2007 har
examina haft oförändrad struktur, men effekterna av
de tidigare reformerna ger sig fortfarande till känna
i siffrorna.
År 2006 var realämnena 11 till antalet. Det nya
provet i hälsokunskap som infördes 2007 ökade
antalet prov i realämnena till 12. Provet i hälsokunskap har snabbt vunnit popularitet, så också denna
reform har visat sig ha betydelse.
Det nya provet i hälsokunskap förväntades samla
många deltagare, och så gick det också. Med sina
12 procent deltagare blev hälsokunskapen redan det
första året ett av de stora realämnena i examen. I
förväg hade man antagit att hälsokunskapens popularitet åtminstone till en början skulle grunda sig
på det relativt ringa antalet gymnasiekurser i ämnet,
och att många därför skulle ”pröva på” att skriva
provet med en lite lättare arbetsinsats än de övriga
realämnesproven. En jämförelse av poängfördelningen för hälsokunskapen med fördelningen för

de andra realämnena som ger maximalt 42 poäng
bekräftar att så faktiskt kan vara fallet. År 2011, det
femte året när hälsokunskapen fanns med i examen,
är skillnaden i förhållande till de andra realämnena
fortfarande liknande som år 2007, vad gäller poängfördelningarna. Skillnaden kanske inte förklaras
bara av det är ett helt nytt provämne.
Flera realprov äger rum samma dag, vilket begränsar en examinands möjligheter att skriva flera
olika realprov. Vid varje examenstillfälle är två provdagar reserverade för realproven. På grund av att
en examen kan genomföras under tre på varandra
följande examenstillfällen, kan högst sex realämnen
ingå i en examen.
Under den ena av de två provdagarna pågår prov
i fem realämnen samtidigt. Ämnena är biologi, filosofi, fysik, historia och psykologi. De återstående
sju proven äger rum under den andra provdagen.
Tabellerna 2.2.1 och 2.2.2 visar antalet valda realämnen för de examinanders del som har slutfört
sin examen. De flesta väljer att skriva ett eller två
realämnen, och examina med två realämnen är vanligast. I tabell 2.2.3 jämförs olika ämneskombinationer. Här finns påtagliga skillnader mellan mäns
och kvinnors val av ämnen.

FIGUR 2.2.1 Antal anmälda till enskilda ämnesgrupper 2000–2011

Studentexamens struktur och examensproven har på senare år undergått stora förändringar, som har påverkat antalet
deltagare i enskilda provgrupper. Åren 2008–2011 skedde det inga förändringar, och antalet examinander verkar ha
stabiliserat sig på sina nya nivåer.
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FIGUR 2.2.2 Poängfördelning i hälsokunskap och de övriga realämnena med max 42 poäng 2012

Poängfördelningen för provet i hälsokunskap skiljer sig fortfarande i någon mån från fördelningen för de andra realämnena. Hälsokunskapen har varit med i examen sedan år 2007.
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2.3 Spridning av examen
Sedan 1996 har det varit möjligt att sprida eller
fördela examen på högst tre examenstillfällen efter
varandra. På grund av att det är möjligt att göra om
ett underkänt obligatoriskt prov två gånger vid tre
examenstillfällen som följer direkt på varandra, kan
det i praktiken ta upp till sex examenstillfällen och
tre år att avlägga examen.
Det har blivit allt mer populärt att sprida examen
över flera examenstillfällen, och numera är det bara
en knapp åttondel av examinanderna som genomför
hela sin examen vid ett och samma tillfälle. År 2011

var det bara 7,2 procent som avlade hela examen på
en gång, ca 71,9 procent utnyttjade två tillfällen och
19,7 procent tre tillfällen. Fyra eller fler examenstillfällen utnyttjades av drygt en procent. De som
blir klara med sin examen om hösten använder fler
examenstillfällen än de som blir klara om våren. Det
beror till stor del på att de som gör om ett underkänt
obligatoriskt prov är fler om hösten än om våren.
Examinanderna går i allmänhet in för att skriva
ett eller två prov om hösten det tredje året på gymnasiet, och resten följande vår. I genomsnitt skriver
examinanderna om våren ca fyra och om hösten ca
två olika prov.

FIGUR 2.3.1 Antal examenstillfällen som utnyttjats för studentexamen 2002–2011

Det har blivit allt vanligare att sprida studentexamen över flera examenstillfällen, sedan detta blev möjligt våren
1996.
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FIGUR 2.3.2 Antal valda prov vid ett och samma examenstillfälle 2011

Examinanderna skriver i allmänhet ett eller två prov om hösten och fyra eller fem om våren.
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2.4 Ämnesval
Sedan hösten 2004 har endast provet i modersmålet
varit obligatoriskt för alla som avlägger studentexamen. Förutom provet i modersmålet skall en examen innehålla tre övriga obligatoriska prov. Dessa
skall väljas ur tre av fyra grupper av prov. Grupperna är matematik, realämnen, det andra inhemska språket samt främmande språk. En examinand
kan alltså fritt välja bort en av dessa fyra grupper.
Förutom de fyra obligatoriska proven kan examen
innehålla ett valfritt antal extra prov. En examinand
som avlägger extra prov kan alltså skriva prov ur alla
fyra ovan nämnda grupper.
Det andra inhemska språket är svenska i finskspråkiga skolor och finska i svenskspråkiga skolor.
Tabellernas siffror innefattar proven i både svenska
och finska sammanlagt.
Emedan en examen kan spridas på tre examen-

stillfällen är det teoretiska maximiantalet prov i en
examen väldigt stort. I matematik och det andra
inhemska språket avläggs endast ett prov, men det
är möjligt att inkludera upp till sex realämnen, tre
långa främmande språk samt ett stort antal korta
främmande språk.
I tabellerna och figuren i det här avsnittet anges
andelen av det godkänt avlagda examina som innehåller ett prov ur en viss grupp. Årtalet eller examenstillfället som anges är den tidpunkt då examen
godkändes, emedan de aktuella proven kan ha avlagts även tidigare.
Tabellerna 2.4.1 och 2.4.2 ger också en noggrannare indelning i olika helheter och typer av prov. I
gruppen obligatoriskt prov i främmande språk baserat på lång lärokurs ingår alla examina med ett
sådant prov oberoende av om examen dessutom
innehåller språkprov som extra prov.
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FIGUR 2.4.1 Ämnesval i godkändaexamina 2005–2011

31

3. Resultat

3.1 Godkända och underkända
En examinand anses ha avlagt studentexamen efter
att ha skrivit och fått godkänt på fyra obligatoriska
prov. En examinand som har fått underkänt på ett
obligatoriskt prov kan ändå få studentexamensbetyg, om vitsorden för de andra proven på betyget är
tillräckligt höga. Förfarandet kallas kompensation.
Student är en person som har avlagt studentexamen
med godkända vitsord och som dessutom har fått
avgångsbetyg från gymnasium eller betyg över yrkesexamen. Att ha blivit godkänd i studentexamen
räcker alltså inte i sig till för att en person ska räknas
som student.
En närmare analys av andelen underkända i hela
landet i studentskrivningarna våren 2011 visar att
svenskspråkiga examinander har blivit underkända
FIGUR 3.1.1 Studenter 2010: åldersfördelning
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i avsevärt lägre grad än finskspråkiga, i genomsnitt 3,4 procent underkända svenskspråkiga mot
5,6 procent finskspråkiga. Också mellan män och
kvinnor finns det en tydlig skillnad i andelen underkända: av kvinnorna blev 4,6 procent underkända,
av männen ca två procentenheter fler. För höstens
del var skillnaden mellan män och kvinnor i andelen
underkända omvänd, om dock liten, men svenskspråkiga underkändes fortfarande i avsevärt lägre
grad än finskspråkiga.
En analys av andelen underkända på landskapsnivå visar att Norra Karelen hade lägst och Mellersta Österbotten högst andel underkända, 3,2
respektive 9,2 procent. Sammanlagt underkändes 1
684 personer eller 5,5 procent av examinanderna. I
höstens examen hade Åland inga underkända, men
antalet examinander var också bara 9. Nästlägst andel underkända i höstens examen hade Norra Karelen med 10,9 och högst Kymmenedalen med 32,7
procent. Antalet potentiella studenter som skriver
studenten om hösten är ändå så litet att tillfälligheter kan spela in, som t.ex. blir tydligt i Ålands fall.
Examinander som avbrutit examen är inte specificerade i statistiken.
I slutet av det här avsnittet behandlas
18–20-åringarnas deltagande i studentskrivningarna efter landskap år 2011. Relativt sett flest deltagare i den åldern hade Kajanaland och minst Åland.
Deltagandet var mycket likartat i alla landskap
utom Åland, där en stor del av de unga tar svensk
gymnasieexamen.
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FIGUR 3.1.2 Andel underkända landskapsvis i studentexamen våren 2011.
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FIGUR 3.1.3 Andel underkända landskapsvis i studentexamen hösten 2011.
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FIGUR 3.1.5 Andel studenter av den 18–20-åriga befolkningen landskapsvis år 2011.
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3.2 Vitsord
När bedömningen av provprestationerna är slutförd
bestämmer studentexamensnämnden provspecifika
poänggränser för vitsorden. Det sker för varje examenstillfälle för sig. De olika vitsordens relativa andelar försöker nämnden hålla någotsånär konstanta,
men om till exempel de som fått maximiantal poäng
för något prov överstiger 5 procent av dem som skrivit provet, är det naturligtvis omöjligt att upprätthålla gränserna exakt som avsett är.
Relativa andelar som avviker påtagligt från det
mål som ställts upp för fördelningen förekommer
närmast i sådana prov som skrivs av så få examinander att det inte alltid är möjligt att hålla fast
vid gränserna. Den relativa bedömningen erbjuder
en kommensurabel metod att mäta examinandernas färdigheter i respektive prov även mellan olika
examenstillfällen.
En närmare analys av statistiken över framgång i
omprov efter examinandkategori visar att det är de
som gör om ett underkänt men kompenserat obligatoriskt eller ett underkänt obligatoriskt prov som
står för den högsta procenten framgångsrika prov.
I genomsnitt har ca 19 procent av omproven gett
höjt vitsord. En blick på provnivån visar för sin del

att ett omprov typiskt har gett en förhöjning som
i genomsnitt motsvarar en halv vitsordspoäng, och
det gäller både våren och hösten.
De som tog studenten 2011 fick i genomsnitt
4,27 vitsordspoäng för sina prov, vilket ligger lite
över poängen för cum laude. De som blev klara med
examen om våren lyckades klart bättre än de som
blev klara om hösten, och kvinnorna fick i genomsnitt högre vitsord än männen. På landskapsnivå är
det mycket små skillnader i genomsnittlig vitsordspoäng. Högsta medelvärdet har Nyland och Egentliga Finland med 4,37, lägsta medelvärdet Åland
med 4,04. Skillnaden utgör således bara ca en tredjedels vitsord.
Sedan 1996 har de i genomsnitt bästa fem procenten av dem som skrivit ett prov fått vitsordet
laudatur. Från våren 1996 till hösten 2011 har fyra
examinander lyckats komma upp till nio laudaturvitsord och trettiofyra examinander till åtta laudaturvitsord. En examinand kom upp till 11 laudatur
2010, det högsta antalet hittills. Sjulaudatursstudenter finns det några av varje år, och drygt 6 000
examinander har årligen fått åtminstone ett laudaturvitsord.

FIGUR 3.2.1 Vitsordsfördelningen

Studentexamensnämnden bestämmer poänggränserna för vitsorden när bedömningen är slutförd, vilket sker för
varje examenstillfälle för sig. För proven ges vitsord ungefär enligt följande: L 5 %, E 15 %, M 20 %, C 24 %,
B 20 %, A 11 %, I 5 %. I figurförklaringen ges poängtalet för respektive vitsord inom parentes.
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FIGUR 3.2.2 Omprov och höjda vitsord 2011

I genomsnitt har ca 19 procent av dem som gör om ett prov fått höjt vitsord. Bäst lyckas de som gör om ett underkänt
kompenserat prov eller ett underkänt obligatoriskt prov.
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FIGUR 3.2.3 Studenter 2011: fördelningen av genomsnittliga vitsordspoäng för prov i studentexamen

De som blir klara med examen om våren lyckas klart bättre än de som blir klara om hösten.
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FIGUR 3.2.4 Genomsnittliga vitsordspoäng landskapsvis 2011.
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3.3 Placering inom fortsatt utbildning
Statistiken över studenternas placering inom fortsatt utbildning kommer från Statistikcentralen.
Uppgifterna publiceras med ca ett års fördröjning,
vilket gör att det år som det senast finns uppgifter
för är året 2010. Den senast tillgängliga statistiken
över studier vid universitet och yrkeshögskolor efter
tid som förflutit efter avlagd studentexamen slutar
med året 2009.
Ca 40 procent av de 32 681 personer som tog
studenten 2010 fortsatte samma år sina studier vid
universitet, yrkeshögskola eller vid någon yrkesutbildning på andra stadiet. Lite mindre än hälften
av dem som omedelbart fortsatte sina studier gick

till universitet eller högskola, ca 40 procent till yrkeshögskola och 10 procent till yrkesutbildning på
andra stadiet.
Av 2010 års studenter sökte 75,0 procent samma
år till någon utbildning, sammanlagt 25 034 personer. Samtidigt lät 27,4 procent av männen och 20,3
procent av kvinnorna bli att söka till en utbildning.
När studier vid universitet och yrkeshögskolor
granskas efter tid som förflutit sedan studentexamen, visar det sig att andelen universitetsstuderande
av respektive års studenter ökar under en tid av ca
fyra fem år efter studentexamen, varefter den börjar minska. Även för yrkeshögskolornas del verkar
motsvarande tid vara fyra år.

FIGUR 3.3.1 Placering av studenter år 2010
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Lite under 40 procent av 2009 års studenter fortsatte studierna direkt efter examen.
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FIGUR 3.3.2 Placering inom fortsatt utbildning, efter studentexamensår 2011
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4. Medlemmar

Studentexamensnämnden har ansvaret för ledningen och organiserandet av studentexamen samt
för andra uppgifter i anslutning till genomförandet av examen. Nämnden har även till uppgift att
utveckla studentexamen i samverkan med Utbildningsstyrelsen. För studentexamensnämnden utser
undervisningsministeriet en ordförande och ett
behövligt antal övriga medlemmar på framställning av universiteten och yrkeshögskolorna samt
Utbildningsstyrelsen. Medlemmarna i nämnden
ska vara väl förtrogna med såväl ämnena i studentexamen som undervisningsväsendet. Nämnden
tillsätts för tre år i sänder; året 2010 var det första
i mandatperioden för den nämnd som behandlas i
denna publikation. För verkställigheten av examen
och nämndens förvaltning svarar nämndens kansli,
som i slutet av år 2011 hade 22 anställda. Nämnden
har också ca 330 adjungerade medlemmar, som i
första hand fungerar som censorer, dvs. bedömer
provprestationer. Av de 39 egentliga medlemmarna
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i nämnden var år 2011 22 bosatta i Nyland och 5
i Birkaland.
Ca 60 procent av medlemmarna hade doktorsexamen, medan den återstående delen var licentiater
eller hade högre högskoleexamen. Av de adjungerade medlemmarna var år 2011 ca 33 procent doktorer och 4,7 procent licentiater. Ca 60 procent av
medlemmarna var verksamma som professorer eller
docenter, av de adjungerade medlemmarna en dryg
fjärdedel. Av medlemmarna i nämnden var 19 män
och 20 kvinnor, således en rätt jämn könsfördelning.
Bland de adjungerade medlemmarna var kvinnorna
klart fler än männen, lite mindre än 60 procent av
gruppen som helhet.
I slutet av år 2010 var medlemmarna i nämnden
i genomsnitt 53,5 år gamla. De adjungerade medlemmarna var år 2011 i genomsnitt 53,3 år gamla.
Uppdraget som adjungerad medlem upphör det år
man fyller 70.

STUDENTEXAMEN 2011

65

66

STUDENTEXAMEN 2011

Tabellbilagor
1. Vitsordsfördelningen på riksnivå, våren 2011,
ungdoms- och vuxenutbildning
2. Vitsordfördelningen på riksnivå, hösten 2011,
ungdoms- och vuxenutbildning
3. Våren 2011: deltagare i studentexamen efter
landskap, ungdoms- och vuxenutbildning
4. Hösten 2011: deltagare i studentexamen efter
landskap, ungdoms- och vuxenutbildning
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