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Bildningsväsendet

ANVÄNDNING AV EGNA DATORER I GYMNASIESTUDIERNA
Under åren 2016-2019 övergår man stegvis till elektroniska studentskrivningsprov. De första
elektroniska studentskrivningsproven införs hösten 2016 och till våren 2019 har alla
studentskrivningsprov blivit elektroniska, d.v.s. då när de nya studerandena förväntas blir
klara. Ett elektroniskt studentskrivningsprov avlägger man på en dator, i första hand på
studerandens egen privata dator, och svaren sparas på en server. Varje studerande
kommer alltså att behöva tillgång till en dator på vilket ett elektroniskt prov kan avläggas.
Övergången till elektroniska prov i de olika läroämnen:
Hösten 2016
• Tyska
• Geografi
• Filosofi
Våren 2017
• Franska
• Samhällslära
• Psykologi
Hösten 2017
• Finska
• Religion, ev.lut.
• Religion, ortodox
• Livsåskådning
• Hälsokunskap
• Historia

Våren 2018
• Engelska
• Spanska
• Italienska
• Portugisiska
• Latin
• Biologi
Hösten 2018
• Modersmål och litteratur
• Finska/svenska som andraspråk
• Ryska
• Fysik
• Kemi
Våren 2019
• Matematik

Informations- och kommunikationsteknik utnyttjas även under gymnasiestudierna, därför är
det viktigt att studerandena har tillgång till en egen dator redan i början av studierna. Det
är inte nödvändigt att skaffa en ny dator ifall det hittas en bärbar dator i hemmet som
studeranden kan använda och som kan kopplas till gymnasiets trådlösa nät. Inledningsvis går
det att använda en pekplatta under de första veckorna, som lämpar sig för skrivning av texter
och kan kopplas till gymnasiets trådlösa nät, men pekplattor lämpar sig inte för att avlägga
elektroniska studentprov, enligt den aktuella informationen från studentexamensnämnden,
därför krävs det tillgång till en bärbar dator. Många kursprov skrivs även på dator. I gymnasiet
finns endast en begränsad mängd datorer som kan användas under lektionstid. Då en egen
dator är i användning under hela studietiden går det smidigare att använda den även under
studentskrivningarna.
Studentexamensnämnden ger instruktioner
Studentexamensnämndens nationella Digabi-projekt ansvarar för övergången till elektroniska
prov. På nämndens internetsida hittas anvisningar för de minimikrav som ställs på en bärbar
dator som används i ett elektroniskt studentexamensprov
(https://digabi.fi/teknik/examinandens-terminal/).
Informationstekniken utvecklas i snabb takt och därför är det ännu svårt att förutspå vilka
olika modellers datorer som lämpar sig för de kommande proven. Studerandena informeras
om hur projektet framskrider under studiernas gång, allt efter som vi får ytterligare beslut och
instruktioner från Digabi gällande datorer och de elektroniska studentskrivningarna (för mer
information, se www.digabi.fi). Se även information på gymnasiets hemsida
(www.helsingegymnasium.fi, under Studier – Dator i studierna).

