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De första elektroniska proven en del av höstens
studentexamen
Höstens 2016 studentexamen inleds måndagen den 12 september med
hörförståelseproven i främmande språk enligt den långa läroplanen. Höstens
sista prov är modersmålsprovet i samiska onsdagen den 5 oktober.
Sammanlagt 36026 personer har anmält sig till höstens studentexamen, vilket
är ungefär 838 färre än hösten 2015. I siffran ingår både examinander som
avser att avlägga examen och examinander som gör om godkända eller
underkända prov eller kompletterar examen.
Elektroniska prov för första gången med i examen
Studentexamen anordnas denna höst för första gången delvis i elektronisk
form.
Provet utförs elektroniskt i geografi, tyska (lång och kort lärokurs) och filosofi.
Sammanlagt 3078 examinander har anmält sig till dessa prov.
Det första elektroniska provet är provet i geografi, som hålls måndagen den
19.9. Provet i lång tyska hålls onsdagen den 21.9, provet i filosofi fredagen den
30.9 och provet i kort tyska måndagen den 3.10.
Det elektroniska provsystemet har testats och användandet av det har övats
mycket i gymnasierna. Provet utförs på en bärbar dator. Datorn kan vara
examinandens egen, lånad eller skolans. Provmiljöns operativsystem körs från
ett USB-minne. Operativsystemet ersätter datorns eget operativsystem under
provet. Datorns egna operativsystem och hårdskiva förblir oförändrade under
provet.
Datasäkerhetsarrangemangen är ännu striktare då det gäller det elektroniska
proven än vad de är för provet på papper. De krypterade uppgiftspaketen
hämtas med hjälp av rektorns bankkoder. Risken för att uppgifterna läcker ut
på förhand har härmed minimerats. Möjligheterna att i efterhand modifiera
svaren har också eliminerats.
Fusk är också svårare än under pappersprovet. Förutom övervakare används
även tekniska hjälpmedel vid övervakningen.
Det elektroniska provet möjliggör användandet av nya typer av material, till
exempel rörliga bilder och ljud. Processkrivning blir också betydligt lättare.

	
  
Deltagarantalen i kort tyska och kort franska på stigande
Av de totalt 36026 anmälda examinanderna har 646 anmält sig endast till ett
eller två elektroniska prov. Av de anmälda har 8,5 % (3045 personer) anmält
sig till ett eller flera elektroniska prov. En examinand har anmält sig till alla
tre elektroniska prov det är möjligt att anmäla sig till vid ett examenstillfälle.
En stor del, 23553 examinander av de totalt 36026 som har anmält sig till
höstens studentexamenstillfälle, påbörjar sin examen denna höst.
Avläggandet av studentexamen får spridas över högst tre på varandra följande
examenstillfällen.
För de 7027 examinander som påbörjat sin examen våren 2016 är detta det
andra examenstillfället. Av de examinander som anmält sig till höstens
examenstillfälle har 4448 påbörjat sin examen hösten 2015.
Förutom dessa skriver ett antal examinander som påbörjat sin examen redan
tidigare också något eller några prov. I detta fall är det främst frågan om
examinander som antingen kompletterar sin examen eller som tar om ett
godkänt eller underkänt prov.
För första gången på länge har deltagarantalet per år stigit en aning i kort
tyska och franska.	
  I geografi och delvis också i religion kan man se en stigning
börjande redan år 2015 i antalet anmälda efter en flera år lång sjunkande
trend. Med de uppgifter som finns till hands går det dock inte att avgöra om
det är fråga om ett trendbrott, eller tillfälliga variationer.

	
  

	
  
Bild 1: Anmälda egentliga examinander per kalenderår/läsår till proven i
den korta lärokursen i franska, tyska och spanska samt till provet i filosofi.
Med egentlig examinand avses en gymnasieelev som deltar i provet i fråga
för första gången. T.ex. examinander som tar om prov eller studerande i
yrkesskolor är inte inkluderade i figurens siffror. Eftersom deltagarantalet
varierar mycket starkt mellan höst och vår, är det svårt att uppfatta trender
utan att summera över kalenderår och läsår om vartannat.

	
  
Bild 2: Egentliga examinander per kalenderår/läsår som anmält sig till
proven i geografi, kemi och religion.
	
  

	
  

	
  
Bild 3: Fördelningen av anmälda till realämnesprov per prov hösten 2015
och hösten 2016.
BILAGOR
- Provdagarna
- Sammanställning av anmälningsstatistik
TILLÄGGSINFORMATION
- Generalsekreterare Kaisa Vähähyyppä, tel. 0295 338
222, kaisa.vahahyyppa@ylioppilastutkinto.fi
- Projektchef Matti Lattu (det elektroniska provet), tel. 0295 338 231,
matti.lattu@ylioppilastutkinto.fi
- Planerare Robin Lundell (allmän information på svenska), tel. 0295 338
242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi
- Aktuarie Alex Hellsten (statistik), tel. 0295 338 225,
alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden är en under undervisnings- och kulturministeriet
verkande myndighet, som leder och ansvarar för anordnande och
verkställande av studentexamen samt förvaltningen av
examen. Förvaltningen och det tekniska verkställandet av studentexamen
handlas av studentexamensnämndens kansli. För tillfället har nämnden ca
25 medlemmar och ca 350 adjungerade medlemmar, medan ca 30
tjänstemän arbetar i kansliet.

