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Hjælpemidler til prøverne i de gymnasiale uddannelser efter gym-

nasiereformen 

Reglerne om brug af hjælpemidler ved prøverne i de gymnasiale uddan-
nelser efter gymnasiereformen fra 2017 fremgår af § 6 i Bekendtgørelse om 
visse regler om prøv er og eksamen i de gymnasiale uddannelser [med senere æn-
dringer]. 

Under prøven er det tilladt for eksaminanden at anvende hjælpemidler, herunder 
digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger. 

Stk. 2. Det er dog ikke tilladt for eksaminanden til prøven at medbringe udstyr, 
herunder mobiltelefoner og lignende, med hvilken eksaminanden kan kommunikere, 
eller som kan etablere adgang til internettet. Ved en skriftlig prøve, hvor eksaminan-
den skal udarbejde og aflevere besvarelsen digitalt, er den enhed eller de enheder, 
hvormed eksaminanden udarbejder og afleverer besvarelsen, dog undtaget. Ved en 
mundtlig prøve er den computer eller tablet, som eksaminanden anvender for at kunne 
anvende hjælpemidler, som eksaminanden skal have digital adgang til, også undtaget. 

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 til-
ladt efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til undervis-
ningsmateriale, 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. 

Stk. 6. Reglerne i stk. 2-5 gælder ikke for en prøve, hvor eksaminanden under 
prøven ikke skal være til stede på institutionen eller et andet sted, som institutionen 
fastsætter for prøveafholdelsen. 

I vejledningen til denne bekendtgørelse er der givet eksempler på tilladte 

og ikke-tilladte hjælpemidler, specielt i forhold til brug af internettet. Der 

kan derudover være fastsat begrænsninger i brugen af hjælpemidler i de 

enkelte læreplaner.  
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• Digitalt materiale, der kan opbevares lokalt, dvs. på eksaminandens 

egen computer, må ikke tilgås via nettet. Normalt vil det være mu-

ligt at opbevare fx e-bøger, konkrete opslag i databaser, opslag i 

Wikipedia, opslag i Infomedia etc. lokalt, hvorimod det fx i nogle si-

tuationer vil være vanskeligt at gemme tv-klip lokalt lige som online 

ordbøger og andre digitale lærebøger i nogle tilfælde ikke kan gem-

mes lokalt. 

• 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 mulig-

gør 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 for eksaminanderne at benytte netadgangen til at tilgå 

digitale undervisningsmaterialer og hjælpemidler, fx digitale ordbø-

ger 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 undervisnin-

gen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen. Materialet skal 

have en sådan karakter, at det i praksis ikke er muligt for eksami-

nanden at medbringe det lokalt. 

De ovenfor nævnte generelle retningslinjer vedrørende hjælpemidler er 

suppleret med fagspecifikke eksempler på tilladte og ikke-tilladte hjæl-

pemidler i vedlagte oversigt. 

Oversigten indeholder følgende kolonner: 

• Læreplan: Kolonnen er organiseret på samme måde som lærepla-

nerne på UVM.dk, dvs. efter stx, hf, hf-e, hhx, htx og valgfag 

• Fag, niveau og prøveform 

• Prøve: S(kriftlig), M(undtlig) eller SAM(let vurdering) 

• Eksaminationstid: Angives i minutter for mundtlige prøver og i 

timer for skriftlige prøver. Tiden er angivet som en sum af to tal, 

når prøven indeholder delelementer hver med en fastlagt tidsram-

me. Det fremgår af læreplanen, hvordan opbygningen er. 

• Forberedelsestid: Angives som udgangspunkt i minutter for 

mundtlige prøver og i timer for skriftlige prøver. Tiden er angivet 

som en sum af to tal, når prøven indeholder delelementer hver med 

en fastlagt tidsramme. Det fremgår af læreplanen, hvordan opbyg-

ningen er. 

• Kendt materiale forud for prøven 
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• Forudsat hjælpemiddel: Her er anført hjælpemidler, der er nød-

vendige for at kunne gennemføre prøven. 

• Tilladt brug af internettet: Her gives eksempler – udover de gene-

relle regler ovenfor – på hjælpemidler, der må tilgås via internettet, i 

den specifikke faglige kontekst. Disse hjælpemidler skal fremgå af 

undervisningsbeskrivelsen 

• Ikke-tilladt brug af internettet: Her gives eksempler – udover de 

generelle regler ovenfor – på hjælpemidler, der ikke må tilgås via in-

ternettet, i den specifikke faglige kontekst, uanset om de fremgår af 

undervisningsbeskrivelsen.  
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