
Eksamen 2019

Love og bekendtgørelser om eksamen

• Reglerne for eksamen fastsættes af Undervisningsministeriet i bekendtgørelser. 
Den p.t. gældende eksamensbekendtgørelse er BEK nr 343 af 08/04/2016 - se 
især kapitel 5 Prøveafholdelse. Bekendtgørelsen er pr. 1. december 2017 blevet 
suppleret med BEK nr 1276 af 27/11/2017 - se afsnittet Snyd og anden 
overtrædelse af eksamensreglerne, §5 ff.

• For at forberede dig til prøverne er det vigtigt, at du kender 
Undervisningsministeriets gældende regler og krav. Som elev har du et 
medansvar: manglende kendskab er ikke gyldig grund og fritager ikke for evt. 
straf.

• På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde en oversigt over relevante 
bekendtgørelser for din stx-uddannelse. Særligt bør du orientere dig om fagenes 
faglige mål, som du bliver bedømt på, og som er grundlag for 
karakterfastsættelsen. Disse findes i fagenes læreplaner.

• Desuden kan du orientere dig i BEK nr 262 af 20/03/2007 om karakterskala og 
anden bedømmelse. Her finder du i kapitel 1 en beskrivelse af 7-trins-skalaen.

Regler, procedurer og gode råd
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• I fagenes læreplaner kan du under afsnit 4.2 Prøveformer se, hvilke hjælpemidler der er 
tilladt til skriftlige og mundtlige prøver. I løbet af undervisningen modtager du information 
om tilladte hjælpemidler i de enkelte fag, og du kan altid spørge din faglærer, hvis du er i 
tvivl.

• Computer er tilladt ved alle prøver undtagen ved skriftlige delprøver uden hjælpemidler.
En computer er i sig selv ikke noget hjælpemiddel og er i udgangspunktet sidestillet med en 
blyant. Når du medbringer egen computer mm., er du selv ansvarlig for, at dit udstyr og de 
programmer du skal bruge til prøven virker, som det skal.

• For alle fag gælder, at al kommunikation er forbudt (bortset fra kommunikation med 
eksaminator, censor og vagter). Ved konstateret overtrædelse af dette forbud er det sagen 
uvedkommende, hvem det er, der er kommunikeret med og om hvad.

• Du må ikke have din telefon med! For at sikre, at du ikke ubevidst eller bevidst kommunikerer 
med omverdenen, skal du i forbindelse med mundtlige prøver aflevere din slukkede mobil (og 
lignende devices med trådløs netadgang - fx Apple Watch) til eksaminator inden eksaminationens 
start. 

• Ved skriftlige prøver anbefaler vi, at du efterlader din mobil hjemme - alternativt skal du 
deponere den i slukket tilstand i hos vagterne i hallen. Du skal også inden prøven sørge for at 
slukke alle de forskellige kommunikationsprogrammer, f. eks Messenger, som du har liggende på 
din computer. 

Hjælpemidler ved eksamen – regler der gælder 1., 2. og 3.g

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner


Du må på benytte Internettet når…: 

• Du ved en skriftlig prøve skal hente opgaven og aflevere din besvarelse 
online via Netprøver.dk eller Lectio. 

• Fra du har downloadet opgaven, og til du er klar til at uploade din besvarelse, 
må du kun benytte internettet til at få adgang til dine egne læremidler (Her 
er der forskel på reglerne afhængigt af om du går i 1., 2. og 3.g (se senere).

• Du må benytte Internettet til at tilgå Gyldendals Ordbøger 
(ordbog.gyldendal.dk)

• Når du går på nettet, skal du benytte skolens trådløse netværk, og du må 
ikke slette din browserhistorik i det tidsrum, den pågældende eksamen 
foregår i. Hvis din computer bliver tilbageholdt i forbindelse med mistanke 
om uberettiget brug af nettet, vil din browserhistorik blive kontrolleret. Du 
bør derfor inden eksamen slette din browserhistorik, så sider, du har besøgt 
fx i din fritid ikke fremgår af historikken.

Hvornår må du bruge Internettet ved skriftlige prøver?



I de gældende eksamensbekendtgørelser (BEK 343 kap 5 og BEK 
1276 §6) er der følgende bestemmelse om brug af internet i 
forbindelse med alle prøver:

For 3.g-elever gælder følgende

Netadgang til "egne læremidler"

§14 Institutionen skal sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden 
kommunikerer utilsigtet.

§15 Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i 
reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger.

§15 stk. 2 Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne 
læremidler, egne notater og egne arbejder. 
3.g’erne må altså gerne bruge Drev og Dropboks for at tilgå EGNE dokumenter, men der 
må ikke bruges delte dokumenter. I må hente noter og tavlefiler der har indgået i 
undervisningen i forberedelsestiden til mundtlig prøve og undervejs til den skriftlige prøve, 
men vi anbefaler at I gør det inden eksamen.

stk. 3 Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt for eksaminanden, jf. dog stk. 4 og 5, medmindre der for den 
enkelte prøve er givet adgang hertil.

stk. 4 Eksaminanden kan under en prøve, hvor adgang til internettet ikke er tilladt efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt 
angår digital adgang til undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i 
undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes og opbevares 
lokalt.

stk. 5 Egne notater og egne arbejder skal medbringes og opbevares lokalt under prøven. Eksaminanden har dog i tilfælde, 
hvor materialet har en sådan karakter, at det ikke kan opbevares lokalt, adgang til at tilgå materialet via internettet 
under prøven. 
1. og 2.g’erne må altså IKKE bruge Drev og Dropboks og må heller ikke gå på Lectio hverken til 
skriftlige prøver eller i forberedelsestiden til mundtlige prøver

For 1. og 2. g-elever gælder følgende:
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Grundreglen for alle er at digitalt materiale, der kan opbevares på din egen computer ikke må 
tilgås via nettet. 

• Det er ikke tilladt at foretage søgninger på nettet, fx ved brug af Google. 

• Det er ikke tilladt at benytte hele portaler og lignende, der muliggør søgning i større 
samlinger af digitalt materiale. 

• Det er ikke tilladt at benytte netadgangen til at tilgå interaktive programmer (fx Wolfram 
Alpha, Google Translate, Google Earth eller Grammarly). 

• Det er tilladt at benytte netadgangen til at tilgå digitale undervisningsmaterialer og 
hjælpemidler, fx digitale ordbøger eller digitale lærebøger, der er brugt i undervisningen. 
Der skal være tale om et bestemt, konkret undervisningsmateriale, som et hold/en klasse 
på skolens foranledning har benyttet i undervisningen, og som fremgår af 
undervisningsbeskrivelsen. Materialet skal have en sådan karakter, at det i praksis ikke er 
muligt for eksaminanden at medbringe det lokalt. 

Mere om tilladte og ikke tilladte hjælpemidler



Egne læremidler – hvad er det?

Noter og egne arbejder
Alle noter, egne arbejder (fx afleveringer) mv., som du vil bruge til 
prøven, skal opbevares lokalt på din computer, hvilket vil sige, at du 
skal kunne benytte dem uden internetadgang. Hvis der er noter mv., 
der ikke kan opbevares lokalt på elevens computer, kan skolen give 
lov til at benytte dem via internettet. 

For 1. og 2.g’erne betyder det : 
At noter fra fx Lectio, Google Drev, Microsoft OneDrive eller andre 
cloud tjenester skal downloades til din computer, ligesom Dropbox
og fildelingstjenester skal lukkes ned eller gøres offline, så de ikke 
synkroniserer med internettet. 

For 3.g’erne betyder det: At noter der ligger på fx Google Drev, 
Microsoft OneDrive eller andre cloud tjenester må bruges under 
forudsætning af at de ikke er delt med andre. Dropbox og 
fildelingstjenester skal lukkes ned eller gøres offline, så de ikke 
synkroniserer med internettet. 

Digitale hjælpemidler
Du må benytte alle digitale hjælpemidler, der kan opbevares lokalt på 
din computer, og som virker offline. Det betyder, at hvis et digitalt 
hjælpemiddel skal bruge internettet for at fungere, eller kun kan 
bruges via internettet, må det ikke benyttes til prøverne.  

Det er tilladt for alle årgange at benytte online ordbøger.  



Din forberedelse til prøverne
Din faglærer informerer dig om selve prøven og hvilke hjælpemidler, du må have med. Er der delprøver, vil din 
faglærer informere dig om, hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse. Skal du til en afsluttende 
eksamen, informerer din faglærer dig om ”gode råd til eksamen”.

Du skal selv:

• læse skolens opslag om eksamen på Lectio

• jævnligt i din personlige eksamensplan i Lectio orientere dig om, hvornår du skal til prøve og i hvilket lokale 
prøven foregår (evt. ændringer finder du kun i din Lectio eksamensplan)

• downloade relevante læremidler fra undervisningen, som ikke er "egne læremidler” inden prøven

• medbringe relevante og tilladte hjælpemidler (computer, bøger, skriveredskaber, formelsamlinger) 

• Der er ofte video- og lydfiler i opgavesættet, så husk hovedtelefoner/earplugs osv.

• Husk et USB-stik eller lignende til at gemme din opgave på løbende 

• Sikre, at din computer og de programmer du skal bruge til prøven, fungerer på prøvedagen.

Rødkilde Gymnasiums eksamensregler – hvad skal du selv gøre



• Bliver du syg på en prøvedag, skal du meddele det til kontoret så tidligt/ hurtigt 
som muligt på prøvedagen, og du skal kunne dokumentere, at du har været syg, f. 
eks. ved at fremvise en lægeerklæring. Du vil i så fald have ret til at gå til prøve på 
et senere tidspunkt. Du betaler selv for en eventuel lægeerklæring.

• En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav 
på at aflægge prøven.

• Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en 
skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis 
institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere 
varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden 
forlænges i udgangspunktet ikke. 

• Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt 
begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere 
tidspunkt.

Hvis du bliver syg (eller kommer for sent)



Definition af snyd og relevante regler for vurdering af snyd ved prøverne:

”Formålet med prøver og eksamener er, at dokumentere i hvilken grad eksaminanden 
opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen. Besvarelsen af en skriftlig 
eller mundtlig prøve skal derfor være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse 
(med mindre der er tale om en gruppeprøve). En overtrædelse af dette betragtes som snyd 
og vil stride imod formålet med prøverne”.

Snyd er blandt andet:

• at skaffe sig eller give andre eksaminander uretmæssig hjælp til besvarelse af en 
opgave,

• ikke-tilladt kommunikation under prøven,

• at aflevere andres arbejde helt eller delvist som sit eget (herunder plagiering)

• at aflevere eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil eller

• anvendelse af ikke-tilladte hjælpemidler.

• Som det fremgår, er det også snyd, når man hjælper andre eksaminander før, under 
eller efter prøver.

Hvad er snyd ved prøverne?



• Snyd er, hvis du under en skriftlig eller mundtlig prøve forsøger uretmæssigt at skaffe dig hjælp, benytter ikke-tilladte 
hjælpemidler eller hjælper andre - fx ved at kommunikere med andre (end eksaminator, censor og vagterne) under 
eksaminationen eller forberedelsestiden (BEK 343 §20).

• Til skriftlige prøver skriver du i forbindelse med at du afleverer opgaven på Lectio eller Netprøver under på følgende: "Jeg 
bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har udfærdiget 
opgavebesvarelsen uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under 
prøven."

• Anvendelse af andre programmer end de tilladte betragtes som snyd. Ligeledes betragtes anvendelse af medbragte filer 
o.l., der ikke er egne læremidler (dvs. udarbejdet/udleveret i forbindelse med undervisningen), som snyd, hvis de ikke er 
angivet med fyldestgørende kildehenvisning. 

• Både i forbindelse med skriftlige og mundtlige prøver skal du være forberedt på, at skolen i forbindelse med mistanke om 
snyd kan tilbageholde din computer til nærmere undersøgelser. Hvis du er under mistanke for snyd, og skolen skal 
undersøge din computer, må du derfor regne med, at du skal efterlade din computer på skolen, indtil den er blevet 
undersøgt af it-ansvarlige.

• Snyd medfører karakteren -3 eller bortvisning fra eksamen/prøven. Bortvisning vil sige, at den aktuelle eksamen 
bortfalder, og at du skal gå til ny prøve i den efterfølgende eksamenstermin (december/januar eller maj/juni). En 
omprøve kan IKKE tages i forbindelse med afholdelse af sygeeksamen. Du kan evt. klage over afgørelse om bortvisning 
(BEK 343 §55).

Snyd ved eksamen – hvad sker der?
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• (Næsten) alle prøverne foregår i idrætshallen eller i dansesalen

• I prøvelokalet ligger et farvet navneskilt på hvert bord. Der er farvekoder for fag, 
klasse eller hold

• Ved indgangen til hallen hænger en oversigt over klassernes og holdenes 
placering i lokalerne

Skriftlige prøver – hvor?



• Tidspunktet for prøven fremgår af Lectio

• Der er adgang til prøvelokalerne fra kl. 7.30 

• Du SKAL sidde klar på din plads senest 15 min. før prøven starter

• Prøven starter præcist. Kommer du for sent, må du ikke gå til prøvelokalet, men 
skal straks henvende dig på kontoret

Skriftlige prøver – hvornår?



På side 1 i den opgave du afleverer, skal nedenstående 
informationer være angivet:

• Fag

• Navn

• Hold

• Klasse

• Dato

• Eksamensnummer

Side 1 i din opgave



• Alle besvarelser afleveres elektronisk og i pdf
• På  nær delprøver uden hjælpemidler samt bilag, der udleveres med prøveopgaver 

i matematik og sciencefag

• Eksamensopgaver afleveres på Netprøver – årsprøver afleveres på Lectio

• På din Lectioforside vil der under Aktuelt være et link til din 
Afleveringsside. Derfra skal du:

• udpege filen/filer med besvarelsen og evt. bilag til aflevering,

• med flueben bekræfte autenciteten,

• afsende/ uploade afleveringen (når du har trykket Send, kan du ikke mere udskifte 
besvarelsen/ filen) 

• Afleveringerne køres automatisk gennem plagiatkontrol

For at få adgang til at downloade og aflevere eksamensopgaver skal du bruge dit 
UNI-login. Tjek at det virker og at du kan huske adgangskoden FØR prøvedagen

Elektronisk aflevering



• Når du har uploadet besvarelsen, skal du kontakte en eksamensvagt, som 
kontrollerer, at/ om din aflevering er modtaget

• Du må ikke forlade din plads uden at en vagt har givet tilladelse 

• Du vil altid have adgang til din besvarelse og til en afleveringskvittering

Når du vil aflevere



• Hvis du afleverer, før prøven er forbi, skal du efterlade alt på og ved 
eksamensbordet. Du må ikke fjerne PC, USB-nøgle og andet der vedrører prøven 
fra lokalet, før prøven er afsluttet.

• Du kan først hente dine ting, når alle prøver i lokalet er afsluttet, og de 
tilsynsførende åbner for afhentning. 

LAD VENLIGST VÆRE MED AT GÅ IND I LOKALET FØR DE 
TILSYNSFØRENDE GIVER BESKED OM AT DET ER OK

Aflevering ”før tid” til skriftlig eksamen



• Under prøverne må I ikke låne skrivematerialer, lommeregnere, ordbøger, andre 
hjælpemidler eller noget som helst andet af hinanden

• Hvis du under prøven ønsker at forlade din plads, skal du først have tilladelse af en 
af vagterne

• Under prøven har ingen ret til at forlade lokalet uden trængende grund 
(toiletbesøg!)

Andre regler 1



• Ingen må forlade sin plads i det sidste kvarter før prøvens afslutning, heller ikke 
selvom din bus kører, og du skal besøge din mormor på sygehuset. 

• Når prøven erklæres afsluttet, må ingen tale sammen eller rejse sig fra sin plads, 
før vagterne har konstateret, at alle har afleveret, og en tilsynsførende 
efterfølgende har givet tilladelse. HUSK DET – også selvom du selv har været 
færdig længe. 

• Intet må medbringes fra prøvelokalet, før sidste prøve er slut, og alle har afleveret. 
Du må altså IKKE tage din taske med hvis du går før tid.

Andre regler 2



Husk at du bliver bortvist fra prøven hvis du…

• medbringer ikke tilladte hjælpemidler, 

• bruger ikke tilladte hjælpemidler

• skaffer dig hjælp eller hjælper en anden

• kommunikere med omverdenen

Under prøven må I ikke kommunikere med hinanden eller med andre – heller ikke utilsigtet 
(eks. hvis der måtte poppe chat-, MSM-, feeds el. mailbeskeder op på computeren)

Vagterne er særligt instruerede i at afdække forsøg på kommunikation med andre

Skolen har ved mistanke om snyd ret til fuld adgang til computeren mhp. analyse af logfiler 
og historik 

Skriftlig eksamen – undgå at blive mistænkt for snyd 



• En mundtlig prøve er en samtale ledet af eksaminator, men 
hvor censor også kan stille spørgsmål

• Censor bestemmer, hvornår eksaminationen afsluttes

• Hver eksamination afsluttes med en forhandling mellem 
lærer og censor om karakteren

• Straks efter karakterfastsættelsen skal du have meddelt 
karakteren i censors påhør

Du har ikke et krav på en begrundelse for karakteren

• Prøven er begyndt, når du har fået udleveret 
eksamensspørgsmålet/-opgaven

• - og når prøven er påbegyndt, skal der gives en karakter

Mundtlige prøver



• De mundtlige prøver er principielt 
offentlige, dvs.

• at du kan invitere en anden med ind til 
eksamen, og 

• at du har ret til at overvære andres 
eksamen 

- men det er altid rimeligt at bede om 
accept 

(og det gælder ikke, hvis du selv senere skal 
eksamineres i sammen materiale)

• Du har ret til at lave en lydoptagelse af 
eksaminationen 

- men du skal først orientere lærer og 
censor

- Du har ikke ret til at optage censors og 
lærers votering

Mundtlige prøver - fortsat



• Du skal selv medbringe alle hjælpemidler (bøger og lignende) til forberedelsen, men der er papir og 
blyanter i forberedelseslokalet

• Spørg din lærer, hvis du er i tvivl om hvilke hjælpemidler, der er tilladt under forberedelsen

• Under forberedelsen og eksamen må du ikke på nogen måde kommunikere med omverdenen, hverken 
direkte eller elektronisk

For 1. og 2.g’erne betyder det : 

• At noter fra fx Lectio, Google Drev, Microsoft OneDrive eller andre cloud tjenester skal downloades til 
din computer, ligesom Dropbox og fildelingstjenester skal lukkes ned eller gøres offline, så de ikke 
synkroniserer med internettet. 

For 3.g’erne betyder det: At noter der ligger på fx Lectio, Google Drev, Microsoft OneDrive eller andre 
cloud tjenester må bruges under forudsætning af at de ikke er delt med andre. Dropbox og 
fildelingstjenester skal lukkes ned eller gøres offline, så de ikke synkroniserer med internettet. 

• Husk at aflevere din mobiltelefon til en kammerat eller på kontoret, inden du skal ind og trække 
eksamensspørgsmålet, eller til din lærer (og husk at slukke den)

De mundtlige prøver - hjælpemidler



• Hvis du udebliver eller kommer for sent, har du ikke ret til at aflægge prøven (skulle 
du blive forsinket, skal du omgående kontakte kontoret)

• Hvis du udebliver fra AT-eksamen skal du være opmærksom på at prøven blev påbegyndt da du 
afleverede din synopsis. Du vil derfor få karakteren -03 og IKKE en mulighed for at gå til prøve i 
næste eksamenstermin

• Hvis rektor skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du 
om muligt få tilbudt at aflægge prøven på et senere tidspunkt 

Mundtlige prøver - udeblivelser



• Hvis du efter en eksamen overvejer at klage over karakteren eller over andre 
forhold ved eksamen, skal du henvende dig til rektor snarest og senest 2 uger 
efter, at du har fået oplyst karakteren

• På hjemmesiden er der links til reglerne for håndtering af klager 

Klager



• Følg hver dag med i Beskeder og Aktuel Information i Lectio

• Spørg dine lærere til råds, hvis du er i tvivl om eksamensgrundlaget, 
eksamensformen og evt. særlige regler for de enkelte fag

• Disse slides vil sammen med anden information om regler og bestemmelser være 
at finde på skolens hjemmeside

Hold dig orienteret



Husk – eksamen er den flittiges fest 

HELD OG LYKKE


