
När skrivs de första proven i studentexamen på 
dator?

Hösten 2015 3/111
Hösten 2016 50/111
Hösten 2017 39/111
Vet inte 19/111

Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov.
Kicki Häggblom 2015

Kommentar: de kan ha uppfattat frågan som när skriver du första 
provet.



Hur känner du inför att skriva studentexamen på 
dator? 

• Bra! Mycket hellre skriver jag på dator än med papper och penna 17/108

• Situationen är förstås obekant ännu, men nog går det säkert bra 54 /108

• Jag har inte funderat alls på den saken ännu 20 /108

• Jag är lite osäker på att använda dator, så mycket träning behövs ännu 7 /108

• Det låter skrämmande att skriva på dator 10/108

(3 obesvarade)



På vilket sätt skulle du vilja att ni förbereder er inför den 
digitaliserade studentexamen? Ge några exempel.  

Skriva prov på datorn

(34 kommentarer)

Axplock:

-få öva på dator hur man skriver prov, använda dem hela tiden typ, 

-Genom att skriva mera prov eller förhör via datorn. 

-Att vi har t.ex förhör på dator 

-Se hur proven kommer se ut så att allt är klart senare, om det ska vara annorlunda svar än med penna 
och papper. 

-Det skulle vara tacksamt att få öva på något liknande prov som det man skall skriva före så att man vet 
principen. 

-Skriva mer prov på dator, och göra fler uppgifter. Inte ha e-böcker däremot, de har inte fungerat bra. 

-digitala övningsprov 

Öva situationen/veta hur det går till/teknisk koll  
(7 kommentarer)
Axplock:

-Skriva så mycket som möjligt på datorn före. Kanske skriva en del vanliga prov på 
datorn. 
-Se till att nätverket fungerar. Informera ordentligt om hur det hela kommer att 
fungera, samt hur man egentligen skriver på datorn. 
Skaffa skarvsladdar så det räcker till alla ifall batteriet är lågt och behöver laddas. 
-Att gå igenom hur det kommer att gå till under studentexamen. 
-Att man får tillgång att testa i skolan. 
-Gå igenom hur vi skall göra när vi skriver studenten på datorn, noggrant. 

Gå igenom programmen/ lära sig datorn 
(12 kommentarer)
Axplock:

-visar en hur man använder datorns alla knappar, och hur man får nyttjat 
så mycket som man bara kan få av datorns tangentbord. 
-Genom att bli van att använda programmet på datorn 
-Skriver prov på datorn för att lära sig hur man sparar osv. 
-Hur man använder word och andra program som man använder under 
studentexamen 

Använda datorn ofta/ i  så många ämnen som 
möjligt 
(8 kommentarer)
Axplock:

-jobba mycket på datorn som te.x olika sorters uppgifter 
-Vi alla övar på att skriva på datorn så att vi alla skriver på liknande tempo så att 
ingen inte är van med att skriva på datorn. 
-Skriva mera på datorn, om vi ska skriva studenten på datorn så behövs det 
träning 



Har alla i din grupp tillgång till en egen dator? (med 
egen dator menas även dator som man har via skolan)

• Ja 103/110

• Nej 7/110

(har räknat bort den som har 
svarat både ja och nej)



Hur ofta använder ni datorn i skolan?

Varje lektion 0/103

Varje dag 31/103

Varje vecka 56/103

Några gånger per period 16/103

Nästan aldrig 0/103

(har räknat bort de som har 
svarat med två kryss)



På vilket sätt brukar datorn användas i skolan 
och för dina hemuppgifter?

-oftast uppsatser och rapporter 
och olika språk övningar

-Datorn hjälper ju till med läxorna, 
man kan följa med i lektionen 
m.m. I franska tränar vi t.ex. att 
köpa metrobiljetter eller beställa 
hotellrum. 

-Jag använder datorn varje dag i 
alla ämnen förutom matematik, 
oftast skrivuppgifter. 

-Jag har använt den några enstaka 
gånger, ex. lämnat in uppgifter 

-För powerpoints och prezis. 
Oftast för skrivuppgifter och 
uppsatser. 

-Vi gör uppgifter på t.ex
Didactor.

-Skriva ner anteckningar
anteckningar, uppgifter

-Inlämningsuppgifter.

-Vi använder wilma, fronter, 
didactor och mycket mer där 
man kan öva på olika saker och 
få information.

-Göra inlämningsuppgifter

-Man får linkar om var läxan 
finns och det finns en webbsida 
som vi använder(didactor) för 
olika ämnen

-Inte mycket. I ett 
fåtal ämnen får vi 
uppgifter att skriva 
på datorn, men i 
övrigt används den 
mest till att kolla upp 
läxor.

-inlämningsuppgifter 
på fronter

-Olika övningar, 
uppgifter osv.
vid skrivuppgifter i 
modersmål,och
labbraporter, några 
enkla 
datorövningar.... 
geogebra...

Sammanfattning:
skrivuppgifter, lämna in på  Fronter, anteckningar,
Didactor, söka information på nätet, Wilma

Axplock kommentarer:



Har du skrivit prov på dator i gymnasiet?

Ja 31/110

Nej 79/110

(1 obesvarad)



Om du svarade ja – hur upplevde du att skriva prov på 
datorn?

-det gick bra
-det var bra, bra flyt , man kunde lätt 
ändra
-Det var väldigt behändigt eftersom man 
kunde flytta på meningar enkelt och det 
gick snabbt att skriva ner det man hade 
på minnet vilket gjorde att man fick mer 
nerskrivet än om man använder penna.
-Gick nog bra
-Helt bra, lättare då man kan ändra på 
texten hela tiden utan att behöva skriva 
om något.
-helt okej lite stressigt.
-10/10
-Det var skönt att skriva med dator 10/10
-Det var nog helt okej. Jag gillar att skriva 
på papper, men det var enkelt och bra 
att skriva på datorn.
-Lätt, det gick mycket snabbare att skriva 
en 600 ords essä, man fick inte ont i 
handen
-det var annorlunda, men kul att prova 
något nytt
-ok
-Det gick bra, men det beror nog på 
vilket ämne man skriver.
-Helt okej.
-Snabbt å smidigt
-helt bra nog

-Enklare
-bättre än med papper och penna
-mycket lättare.
-Det var bättre än att skriva för hand.
-det var bättre att skriva på dator för det 
är lättare att skriva mera på en uppgift om 
man glömt något
-Det gick mycket bättre på datorn 
eftersom det går fortare och man kan 
skriva mer utförligt. Dessutom kan man 
redigera texten om det behövs.
-Jag tyckte att det var bättre då det var 
lättare att ändra och skriva till saker mitt i 
texten.

-tyckte det var svårt, jag fick koncentrera mig mera på att rätta 
stavfel än på att skriva själva provet.
-lite mer stressande och osäkert
-Inte all bra, tycker det oftast bara är jobbigt.
-Lite annorlunda, rädd att man skickade fel.
-Det är bättre att skriva på papper.
-Stressigt. Men det var lätt att skriva och det går snabbt, men jag är 
fortfarande mera van med att skriva på papper men det är enklare 
att rätta fel då man skriver på datorn och därför var det mycket 
smidigare.
-dåligt tycker inte om elektronik
-Gick mycket dåligt för vi hade inte övat tidigare + att man vart ovan 
och kom ur fokus.

Alla kommentarer (31st):


