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Vårens studentexamen börjar med modersmålets textkompetensprov
Studentexamen våren 2018 inleds måndagen den 12 februari med modersmålets
textkompetensprov. Examen fortsätter på onsdag med hörförståelseproven i ryska, lång och
kort lärokurs. Denna vår är den sista gången separata hörförståelseprov anordnas. Det digitala
språkprovet utförs i sin helhet på en dag.
De övriga skriftliga studentexamensproven skrivs med början den 12 mars, då modersmålets
essäprov och proven i finska och svenska som andraspråk skrivs. Studentexamen avslutas våren
2018 med modersmålsprovet i samiska, som skrivs onsdagen den 28 mars. I fortsättningen
kommer båda modersmålsproven att skrivas i samband med de övriga skriftliga proven.
Sammanlagt 40 894 personer har anmält sig till vårens studentexamen, vilket är ungefär 679 fler
än hösten 2017. I siffran ingår både examinander som avser att avlägga examen och
examinander som gör om godkända eller underkända prov eller kompletterar examen. Totalt
128 168 provprestationer i de olika ämnena kommer att avläggas.
De digitala proven
Våren 2018 digitaliseras proven i engelska, spanska, italienska, portugisiska, latin och biologi.
Totalt kommer 61 021 provprestationer att avläggas i digital form våren 2018. Våren 2019
kommer hela studentexamen att vara digital då också provet i matematik skrivs digitalt.

De digitala proven i studentexamen 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. Provsystemet har testats och användandet av det
har övats mycket i gymnasierna sedan det lanserades våren 2015.
Det digitala provet möjliggör användandet av nya typer av material, till exempel rörliga bilder
och ljud. Processkrivning blir också betydligt lättare.

BILAGOR
- Provdagarna
(https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/provdagar/provdagarna-varen-2018)
- Sammanställning av anmälningsstatistik
(https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/stat/SB2018KT2001.pdf)
- Tidsschema över digitaliseringen av studentexamen 2016–2019
(https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/tidtabell.pdf)
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Studentexamensnämnden
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 23 medlemmar och ca
350 adjungerade medlemmar, medan ca 25 tjänstemän arbetar på kansliet.

