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GL's bemærkninger til udkast til ny bekendtgørelse om prøver og eksamen 
i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser 
 

GL vil opfordre ministeren til at genoverveje sin beslutning om bredt at forringe muligheden for at afholde 
prøver og eksaminer, hvor eleverne har adgang til internettet.  

Danmark er et foregangsland i brug af IT i undervisningen, og det er vigtigt, at eksamensformerne afspejler 
den daglige undervisning, så eleverne til eksamen afprøves i de færdigheder og kompetencer, de har ind-
lært i den daglige undervisning. Hvis brugen af IT til eksamen reduceres, vil det påvirke undervisningen i en 
retning, hvor der lægges mindre vægt på at træne elevernes digitale kompetencer og evne til at bruge digi-
tale hjælpemidler og informationer til gavn for den faglige indlæring. Herved modarbejdes reformens inten-
tion om at styrke både elevernes faglige og digitale kompetencer. 

GL har tidligere peget på at ønsket om, at man i udvalgte fag også har behov for at afprøve en nødvendig 
faglig paratviden ved eksamen, kan sikres ved, at den indledende del af den skriftlige eksamen aflægges 
uden adgang til hjælpemidler og uden netadgang, og den resterende del aflægges med åben adgang til 
hjælpemidler og nettet. 

Snyderi ved eksamen skal naturligvis bekæmpes og have alvorlige konsekvenser. De foreslåede bestemmel-
ser vil ikke hindre, at enkelte elever også fremover vil forsøge at snyde. I stedet vil GL opfordre til, at man 
anvender de tekniske muligheder, der er for at spore, om der er elever, der under prøverne anvender to-
vejskommunikation og derved henter uretmæssig hjælp under prøven. Der skal afsættes de nødvendige 
ekstra ressourcer til dette. 

Konkrete kommentarer til bekendtgørelsesudkastet 
 
GL bemærker, at eux er skrevet ud af de nye og ændrede paragraffer. GL har en forventning om, at der i 
forbindelse med den forestående eux-justering sker en afklaring, der sikrer, at eux sidestilles med de andre 
gymnasiale uddannelser i vilkårene for prøver i de studieforberedende fag. 

Ad §3 GL kan støtte ændringen som foreslået, således at de 3 årige gymnasiale uddannelser ligestilles i be-
tingelserne for, hvornår eleverne kan få multipliceret deres foreløbige eksamensresultat, hvis de tager eks-
tra A-niveaufag. 

Ad §5 GL kan tilslutte sig den foreslåede paragraf og finder at bestemmelserne i stk. 3 kan anvendes til at 
sikre, at eleverne ikke har mulighed for at anvende tovejskommunikation under prøverne, hvilket vil over-
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flødiggøre et forbud mod adgang til de relevante informationer på internettet, som moderne prøver natur-
ligt bør indarbejde som relevante kilder til en fyldestgørende faglig besvarelse. 

Ad §6 Her bør det i stk. 2 præciseres, at eleven også ved mundtlige prøver må anvende en enhed, der kan 
etablere adgang til nettet, som der jo netop i stk. 3, 4 og 5 er adgang til med det beskrevne formål. Den nu-
værende formulering i stk. 2 om, at der kun må medbringes en enhed, hvormed besvarelsen kan udarbej-
des og afleveres digitalt, indikerer, at bestemmelsen kun tillader brug af enheden ved skriftlige prøver. 

 Vedr. formuleringen i stk. 4 og 5 om at adgang til nettet kan tillades, hvis digitale undervisningsmidler og 
noter ikke kan medbringes og opbevares lokalt skal ændres. Hvis eleverne som led i undervisningen anven-
der e-bøger, og skolen arbejder, så eleverne lærer at gemme deres noter på nettet fx som Google docs, så 
må bestemmelsen ikke medføre, at eleverne inden prøven skal tvinges til at printe eller downloade alle dis-
se informationer på deres egne pc’er. Det er helt unødig ressourceanvendelse og utidsvarende. 

Vedr. stk. 6 kan GL i lighed med §5 tilslutte sig de foreslåede bestemmelser, idet bestemmelserne i §5 og §6 
stk. 6 tilsammen er et fyldestgørende regelsæt til at modvirke snyd ved eksaminerne. Bestemmelsen gør 
det fx muligt, at skolerne kræver, at der indlægges et sniffer program, som det fx kendes fra Syddansk Uni-
versitet, der kan afsløre evt. ulovlig tovejskommunikation under prøverne. 

 

Med venlig hilsen 

Annette Nordstrøm Hansen 

Formand for GL 
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