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Det elektroniska språkprovet i studentexamen från och med
våren 2017
• Examinanderna kan fortskrida fritt i det elektroniska provet i det andra
inhemska språket och i främmande språk.
• Anordnandet av elektroniska språkprov i gymnasiet förenklas: det separata
delprovet i hörförståelse upphör.
Från och med examen våren 2017 finns inte längre något separat delprov i hörförståelse i de
elektroniska proven i det andra inhemska språket och i främmande språk. Språkprovet mäter
även i fortsättningen olika delområden av språkfärdigheten: hörförståelse, läsförståelse,
färdighet i skriftlig produktion samt behärskande av ordförråd och strukturer. Uppgifterna som
mäter de olika delområdena kan vara utspridda i provet.
Examinanderna kan välja i vilken ordning de utför provuppgifterna. Under provtidens gång kan
de gå tillbaka till de material som gäller uppgifterna som mäter skriftliga färdigheter och till en
del material som gäller uppgifterna som mäter hörförståelse. Examinanderna kan också gå
tillbaka till alla sina svar. Provtiden är sex timmar. Syftet med ändringen är att utveckla provet
till ett mer autentiskt prov än vad det är i dag och att utnyttja den elektroniska provmiljöns
egenskaper och funktioner. Samtidigt förenklas anordnandet av elektroniska språkprov.
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 eller så kan båda vara elektroniska.
Studentexamensnämnden utfärdar så snart som möjligt nya föreskrifter om de elektroniska
proven i det andra inhemska språket och i främmande språk som motsvarar de nämnda
ändringarna. De nya föreskrifterna gäller de elektroniska prov som hålls i examen våren 2017.
Våren 2017 anordnas elektroniska prov i tyska och franska enligt kort och lång lärokurs.
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