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Notat om adgangen til internettet sommertermin 2019 
 

Følgende er en opsummering af de generelle regler. Man skal derfor være opmærksom på, at der for 

enkelte fag kan være enten strammere eller mere lempelige regler. Dette vil stå i det enkelte fags 

læreplan. 

 

Der gælder forskellige regler for eleverne på den gamle reform (3g), og eleverne på den nye reform (2g, 

2hf og ned). Reglerne er lidt mere lempelige for 3g’erne. 

  

For elever, der startet før august 2017 

For 3g’erne gælder de gamle regler (§ 15 i den almene eksamensbekendtgørelse). I stk. 2 står:  

 

”Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, 

egne notater og egne arbejder.” 

  

3g’erne må altså gerne tilgå noter og egne arbejder på internettet. Til formuleringen ’egne læremidler’ er 

der lavet en fortolkningsskrivelse, der giver et godt indblik, hvad der her menes. Den kan findes her.  

 

Kort sagt, er der tale om konkrete læremidler, herunder digitale lærebøger, som holdet/klassen har 

brugt i undervisningen. Det er læreren/skolen, der bestemmer, hvilke læremidler eleverne har adgang til 

på internettet under en prøve, og det vil altid kun være den del af læremidlet, der faktisk er brugt i 

undervisningen, der vil være adgang til under prøverne. Elever på et hold, der i undervisningen har 

benyttet fx Infomedia (en ganske bestemt artikel), bestemte data fra databaser som Surveybanken og 

Statistikbanken eller Wolfram Alpha, har således under prøven og i forberedelsestiden kun online 

adgang til at benytte de bestemte artikler, data eller værktøjer, der har været anvendt i undervisningen. 

Det giver dem ikke retmæssig adgang til at benytte andre dele af disse online læremidler.  

 

For digitale lærebøger gælder det, at eleverne kun må benytte de digitale lærebøger, der er benyttet i 

undervisningen. De må dog gerne benytte hele den digitale lærebog, der er benyttet i undervisningen, 

og er ikke kun begrænset til dele af den.  

 

Det er desuden tilladt at benytte online ordbøger.  

  

For elever startet august 2017 eller senere 

For eleverne på den nye reform (2hf, 1hf, 2g, 1g) gælder: 

 

Det er ikke tilladt at bruge internettet ved en prøve, udover når eleven skal hente og aflevere sin 

skriftlige prøve i Netprøver.dk.  

 

Der findes dog en række undtagelser fra denne regel, som følger her: 

  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#idc95d8ab3-ad8a-41e6-9af1-78f4afad8421
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf17/nov/171130-orientering-vedroerende-fortolkningen-af-paragraf-15-stk-2-april-2014.pdf?la=da,%20
http://netprøver.dk/
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Der er adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel i forberedelsestiden ved den mundtlige prøve i 

fagene programmering B og informatik B.  

 

Undervisningsmaterialer og digitale lærebøger 

Som udgangspunkt skal alle undervisningsmaterialer og digitale lærebøger downloades til computeren, 

hvis eleven vil have adgang til dem under en prøve. Eleven må kun bruge et undervisningsmateriale på 

internettet under en prøve, hvis læreren har godkendt det og materialet fremgår af holdets 

undervisningsbeskrivelse, og hvis dette materiale ikke kan downloades og opbevares på elevens 

computer. For undervisningsmaterialer, som eleverne må tilgå på nettet, gælder det, at eleverne kun må 

tilgå de dele af de online undervisningsmaterialer, der er blevet brugt i undervisningen. Derfor skal 

undervisningsbeskrivelsen altid indeholde dybe links til de sider af de online undervisningsmaterialer, 

som eleverne faktisk må tilgå, så man fx linker til én bestemt side på wikipidia.dk (fx 

https://da.wikipedia.org/wiki/Gymnasium)og ikke til hele wikipidia.dk. 

 

For digitale lærebøger, der er benyttet i undervisningen og står på undervisningsbeskrivelsen, gælder, at 

eleverne gerne må bruge hele lærebogen og ikke kun er begrænset til enkelte dele af den. 

  

Noter og egne arbejder 

Alle noter, egne arbejder (fx afleveringer) mv., som eleven vil bruge til prøven, skal opbevares lokalt på 

elevens computer, hvilket vil sige, at eleven 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. 

  

Det betyder bl.a., at noter fra fx Google Drev, Microsoft OneDrive eller andre cloud tjenester skal 

downloades til elevens computer, ligesom Dropbox og fildelingstjenester skal lukkes ned eller gøres 

offline, så de ikke synkroniserer med internettet. 

  

Digitale hjælpemidler 

Eleven må benytte alle digitale hjælpemidler, der kan opbevares lokalt på elevens 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.  

 

Der kan dog i reglerne for det enkelte fag også være andre begrænsninger, som fremgår af det 

pågældende fags læreplan. 

  

Det er tilladt at benytte online ordbøger.  

  

Generelt er reglerne for elever på den nye reform beskrevet i § 6 i Bekendtgørelse om visse regler om 

prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser og i vejledningen til denne.  

 

http://wikipidia.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Gymnasium
http://wikipidia.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194856
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194856
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/doc18/180406-vejledning-til-eksamensbekendtgoerelserne.docx?la=da

