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Avu: Skematisk oversigt over tilladte hjælpemidler til de mundtlige prøver 
 

 Forberedelsestid Prøvens 
varighed 

Forberedelsesmateriale med til prøven Tilladte hjælpemidler 
i forberedelsestiden 

Dansk G 50 min. 
Til den ukendte tekst 

25 min. Nej Alle hjælpemidleri 

Dansk D 50 min. 
Til den ukendte tekst 

25 min. Nej Alle hjælpemidleri 
 

Dansk som andet-
sprog G 

60 min. 
Til den kendte tekst 

30 min. Nej Alle hjælpemidleri 

Dansk som andet-
sprog D 

60 min. 
Til den ukendte tekst 

30 min. Nej Alle hjælpemidleri 

Engelsk G Ingen på prøvedagen 20 min. Ja, eksaminanden skal medbringe et billedmateri-
ale og et skriftligt element jf. bilag 14ii 

Alle hjælpemidleri 

Engelsk D 25 min.  
Til den ukendte tekst 

25 min. Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition 
på engelsk på ca. 1 side jf. bilag 17ii 

Alle hjælpemidleri 

Fransk G Ingen på prøvedagen 20 min. Ja, eksaminanden skal medbringe en  
billedcollage jf. bilag 19ii 

Alle hjælpemidleri 

Fransk D 20 min.  
Til den ukendte tekst 

20 min. Ja, eksaminanden skal medbringe en  
disposition på fransk på ca. ½ side jf. bilag 22ii 

Alle hjælpemidleri 

Historie D 25 min.  
Til at klargøre materiale, herunder 
det skriftlige oplæg, kort, billede, 
tavle eller andet 

25 min. Ja, eksaminanden skal medbringe et skriftligt 
oplæg jf. bilag 23ii 

Alle hjælpemidleri 

Matematik G Ingen 120 min. Nej Alle hjælpemidleri 

Matematik D 25 min. 
Til at klargøre anvendelse af it, 
transparenter, modeller eller an-
dre materialer 

25 min. Ja, eksaminandens synopsis og andre materialer 
fremstillet til brug ved prøven jf. bilag 28ii 

Alle hjælpemidleri 
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 Forberedelsestid Prøvens 
varighed 

Forberedelsesmateriale med til prøven Tilladte hjælpemidler 
i forberedelsestiden 

Naturvidenskab G Ingen på prøvedagen 25 min Ja, eksaminanden skal medbringe en  
disposition jf. bilag 29ii 

Alle hjælpemidleri 

Naturvidenskab D Ingen på prøvedagen 25 min Ja, eksaminanden skal medbringe en  
disposition og supplerede materiale jf. bilag 30ii 

Alle hjælpemidleri 

Samfundsfag G 24 timer 25 min Ja, eksaminanden skal medbringe et selvvalgt 
materiale og de 4-6 udleverede spørgsmål jf. bilag 
33ii 

Alle hjælpemidleri 

Samfundsfag D 24 timer 25 min Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition 
for et oplæg om en problemstilling fra det udle-
verede materiale.  jf. bilag 34ii 

Alle hjælpemidleri 

Tysk G Ingen på prøvedagen 20 min. Ja, eksaminanden skal medbringe en  
billedcollage jf. bilag 36ii 

Alle hjælpemidleri 

Tysk D 20 min. 
Til den ukendte tekst 

20 min. Ja, eksaminanden skal medbringe en  
disposition på tysk på ca. ½ side jf. bilag 39ii 

Alle hjælpemidleri 

Billedkunst D Ingen på prøvedagen 30 min. Ja, eksaminandens udstilling jf. bilag 40ii Alle hjælpemidleri 

Formidling D Ingen på prøvedagen 25 min. Ja, eksaminanden skal medbringe en skriftlig 
redegørelse jf. bilag 41ii 

Alle hjælpemidleri 

Grundlæggende it G Ingen på dagen 25 min. Ja, eksaminandens synopsis og andre materialer 
fremstillet til brug ved prøven jf. bilag 43ii 

Alle hjælpemidleri 

Idræt D 25 min. 
Til forberedelse af den praktiske 
forevisning samt lidt opvarmning 

25 min. Ja, eksaminandens disposition og træningsdagbog 
jf. bilag 44ii 

Alle hjælpemidleri 

Latin D 60 min. 
Til den ukendte  
bearbejdede latinske  
tekst, herunder  
suppleret med et billede 

30 min. Nej Alle hjælpemidleri 

Livsanskuelse D Ingen på prøvedagen 25 min Ja, eksaminanden skal medbringe en  
disposition og et bilag jf. bilag 47ii 

Alle hjælpemidleri 

Psykologi D 
 

Ingen på prøvedagen 25 min Ja, eksaminanden skal medbringe en  
disposition og et bilag jf. bilag 48ii 

Alle hjælpemidleri 
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 Forberedelsestid Prøvens 
varighed 

Forberedelsesmateriale med til prøven Tilladte hjælpemidler 
i forberedelsestiden 

Samarbejde og kommunikation G 
– prøveform A 

Ingen på prøvedagen 25 min. Ja, eksaminanden skal medbringe skriftlig dispo-
sition samt bilag jf. bilag 49ii  

Alle hjælpemidleri 

Samarbejde og kommunikation G 
– prøveform B 

Ingen på prøvedagen 25 min. Ja, eksaminanden skal medbringe disposition og 
case jf. bilag 49ii 

 

Alle hjælpemidleri 

 
                                                 
i Eksamensbekendtgørelsen § 15. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i reglerne for den enkelte ud-
dannelse er fastsat begrænsninger. 
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. 
ii Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse 


