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ENERGI I STUDENTEXAMEN 

Arbetet med en digitalisering av studentexamen pågår som bäst i 

Finland. Studentexamensnämndens projekt Digabi, som inleddes 2013, strävar efter att ha 

hela studentexamen digitaliserad år 2019. Anna von Zansen, som är språklärare och just nu 

arbetar som planerare i Digabi, betonar möjligheterna digitaliseringen för med sig: 

– Bedömningsprocessen blir smidigare, läraren slipper problem med svårläsliga handstilar. 

Men framför allt är tanken att förändra pedagogiken. Det här är ett naturligt steg med tanke på 

gymnasisternas framtid och de krav som ställs på dem under fortsatta studier och i arbetslivet. 

Riksomfattande generalrepetition 

Nu står man inför utmaningen att för första gången på riksomfattande nivå testa de praktiska 

arrangemangen i form av elektroniska övningsprov. Anna von Zansen berättar att det första 

riksomfattande provet är i modersmål i början av oktober. 

– Deltagande till det första övningsprovet är frivilligt för gymnasierna, men vi hoppas förstås 

att så många som möjligt provar och utvärderar systemet redan i oktober. Vi förutsätter att 

gymnasier som anordnar det elektroniska studentprovet hösten 2016 deltar i det andra 

övningsprovet i april 2016. Vårens övningsprov är ju en generalrepetition för oss alla, säger 

von Zansen. 

Inför hösten 2016 hoppas man ha lokaliserat eventuella problem och samlat ihop 

utvecklingsförslag, så att genomförandet av det elektroniska studentprovet ska lyckas från och 

med hösten 2016. 

– Vi förväntar oss inte att allt kommer att gå som på Strömsö direkt, men efter 

generalrepetitionen vet vi mer om vilka problem som kan uppstå och kan åtgärda dem, säger 

von Zansen. 
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Erbjuder hjälp för gymnasierna 

Bild: Maria 

Söderbacka från CLL instruerar Maria Lundström och Marianne Nyström från 

Katedralskolan i Åbo i Digabi. Foto: Cecilia Lundberg 

Maria Söderbacka, Kicki Häggblom och Cecilia Lundberg arbetar med Digabi på CLL. 

CLL har medel via Utbildningsstyrelsen att hjälpa de finlandssvenska lärarna med 

elektroniska prov och användningen av Digabi. Utgångsläget i att arbeta digitalt skiljer sig 

mycket mellan olika skolor och mellan enskilda lärare. Intresset för fortbildningen har varit 

stort bland gymnasierna och inledningsvis har träffarna mest handlat om programmets 

grundläggande uppbyggnad. 

– Det handlar om att koppla upp datorerna till det interna systemet, som inte är anslutet till 

internet, för både lärare och studerande. Att göra elektroniska prov, överföra dem till systemet 

och att rätta proven digitalt är teman som också tas upp under de inledande träffarna, berättar 

Cecilia Lundberg. 

Följande skede kommer att handla om fortbildning i de digitala verktyg som stöds av Digabi, 

till exempel olika kalkyl- och bildbehandlingsprogram, samt program anpassade för 

matematiska formler. Ännu är det inte för sent för gymnasierna att få hjälp med övergången 

till den digitaliserade studentexamen. 

– Kontakta oss på CLL om ditt gymnasium inte nåtts av fortbildningen, hälsar Maria 

Söderbacka. 

Maria Johansson 

Läs mer om Digabi: https://digabi.fi/?lang=sv_se 

Testa provsystemet: http://www.abitti.fi/sv/ 

Läs mer om de riksomfattande elektroniska övningsproven: https://digabi.fi/ovningsproven/ 
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