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Nye digitale eksamensopgaver med adgang til internettet i maj-

juni 2013 og maj-juni 2014 

 

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har igangsat et udviklingsarbejde, der vil 

indebære digitale eksamensopgaver med adgang til internettet  

• fra eksamensterminen maj-juni 2013 i faget dansk A, htx (de nu-

værende elever på 2. år),  

• fra eksamensterminen maj-juni 2014 i fagene dansk A, hhx, en-

gelsk A, hhx, og engelsk A, htx, (de nuværende elever på 1. år).  

 

Opmærksomheden henledes på, at de nye eksamensopgaver vil erstatte 

de eksisterende eksamensopgaver.  

 

Opgaverne stilles i overensstemmelse med de gældende læreplaner.  

Vejledende opgavesæt 

Der vil i perioden frem til den første eksamen blive produceret en række 

vejledende opgaver, som bliver tilsendt institutionerne. De vejledende 

opgaver forventes at foreligge som følger: 

 

Dansk A, htx: 

• Typeopgave 1 i oktober 2012 

• Typeopgave 2 primo 2013. 

 

Dansk A, hhx: 

• Typeopgave 1 i oktober 2012 

• Typeopgave 2 i oktober 2013. 

 

Engelsk A, hhx: 

• Typeopgave 1 i oktober 2012 

• Typeopgave 2 i marts 2013 

• Typeopgave 3 i oktober 2013 

• Typeopgave 4 i marts 2014. 
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Engelsk A, htx: 

• Typeopgave 1 i oktober 2012 

• Typeopgave 2 i marts 2013 

• Typeopgave 3 i oktober 2013 

• Typeopgave 4 i marts 2014. 

Rammer og procedurer for afviklingen af prøverne  

Opgaverne vil alene foreligge på cd-rom. Institutionen skal derfor sikre 

sig, at prøven kan afvikles på institutionens netværk. 

 

Da der ofte vil være lyd i dele af opgaverne, skal institutionen desuden 

sikre sig, at eleverne har mulighed for at høre lyden uden at genere de 

øvrige elever. 

 

Det er institutionens ansvar, at afviklingen af prøverne, herunder eksa-

minandernes aflevering af eksamensbesvarelserne, finder sted på betryg-

gende vis. Institutionen skal ligeledes iagttage sædvanlige og nødvendige 

hensyn til sikkerhed og fortrolighed. 

 

Såfremt institutionen tilbyder eksaminanderne at aflevere besvarelserne 

digitalt på institutionens netserver el.lign., brændes tre cd’er pr. hold, 

hvor fil-navnene indeholder navnene på eleverne. Cd’erne skal brændes 

umiddelbart efter prøvens afslutning. Herefter fremsendes en cd til hver 

af de to beskikkede censorer, og en cd opbevares sikkert på institutionen. 

 

Såfremt institutionen vælger, at eksaminandernes besvarelser skal afleve-

res på print, anvendes normal afleveringsprocedure. Ligeledes fremsen-

des besvarelserne til censorerne efter normal procedure. 

 

Styrelsen arbejder på at udvikle et nyt generelt system til aflevering af 

digitale besvarelser. Indtil det er nærmere afklaret, hvornår et sådant nyt 

system vil kunne understøtte den digitale aflevering, skal de ovenfor 

nævnte procedurer anvendes. 

 

Faglige spørgsmål rettes til fagkonsulenterne: 

Dansk hhx: Lars Holst Madsen, e-mail Lars.Holst.Madsen@uvm.dk, tlf. 

2532 4492 

Dansk htx: Dorthe Wang, e-mail Dorthe.Wang@uvm.dk, tlf. 2557 4129 

Engelsk hhx og htx: Claus Zedlitz, e-mail: Claus.Zedlitz@uvm.dk, tlf. 

2557 4142 

 

Med venlig hilsen 

 

Morten Aronsson Olsen 

Undervisningskonsulent 

Direkte tlf. 3392 5508 

Morten.Aronsson.Olsen@ktst.dk 


