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Det elektroniska språkprovet i studentexamen från och med
våren 2017
De elektroniska språkproven i tyska och franska

Från och med examen våren 2017 kan examinanderna välja i vilken ordning de utför uppgifterna i de
elektroniska proven i främmande språk. I proven i det andra inhemska språket gäller samma ändring
från och med examen hösten 2017. Under provtidens gång kan examinanderna gå tillbaka till det
material som gäller uppgifterna som mäter skriftliga färdigheter och till en del av det material som gäller
uppgifterna som mäter hörförståelse. Examinanderna kan också gå tillbaka till alla sina svar. Provtiden är
sex timmar.
Examinanderna startar själva uppspelningen av audio- och videomaterialet för de uppgifter som mäter
hörförståelse. Uppgifterna kan vara placerade i olika delar av provet. Antalet gånger examinanderna kan
lyssna på audiomaterialet är begränsat, men de kan själva välja hur mycket tid de lägger på att studera
materialet och besvara uppgifterna. Provet kan även innehålla delar som examinanderna får höra bara en
gång. Uppgifterna som bygger på videomaterial är friare. Examinanderna kan pausa uppspelningen och
spola den tillbaka, och se materialet så många gånger de vill. På webbplatsen digabi.fi publiceras ett
exempelprov där man kan prova på hur uppgifterna som mäter hörförståelse ska utföras. Provet kan
arrangeras med hjälp av kursprovsystemet Abitti.
De instruktioner som behövs för att utföra uppgifterna ges i samband med uppgifterna. Instruktionerna
kan inbegripa begränsningar av antalet ord i svaren. Svar på öppna frågor ska vara kortfattade och
koncisa. Överdrivet långa svar kan fortfarande leda till poängavdrag.
Examinanderna kan välja hur mycket tid de lägger på att utföra uppgifterna som mäter hörförståelse,
men uppgifterna är utformade så att den sammanlagda tiden som krävs för att utföra dem uppskattas
vara en timme. Behovet av inspelningar med förlängda pauser som specialarrangemang försvinner i och
med att examinanderna själva kan välja hur mycket tid de använder mellan genomlyssningarna av
audiomaterialet. En examinand kan även i fortsättningen få två timmar extra tid som
specialarrangemang.
Examinanderna har fortfarande möjlighet att utföra två språkprov enligt kort lärokurs på samma dag och
få två timmar extra tid för det. Det ena provet kan vara ett pappersprov och det andra ett elektroniskt
prov. Båda proven kan också vara elektroniska.
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