Nyt om anvendelse af hjælpemidler ved eksamen
De generelle regler følger af Eksamensbekendtgørelsen §14 og §15:
§ 14. Institutionen skal sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at
eksaminanden kommunikerer utilsigtet.
…..
§ 15. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i
reglerne for den enkelte uddannelse 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.

Ministeriet har i brev til skolerne af 11.april 2014 uddybet, hvad der forstås ved egne læremidler
etc.:
”
Med indførelsen af § 15, stk. 2, blev der med virkning fra 1. september 2012 åbnet mulighed for, at
skolerne i begrænset omfang kan give netadgang ved prøver, hvor netadgang i øvrigt ikke er tilladt.
Denne adgang begrænser sig som nævnt i § 15, stk. 2, til eksaminandens egne læremidler, egne
notater og egne arbejder, jf. styrelsens brev af 5. marts 2013 til institutionerne.
Uddybende kan oplyses:
Det er ikke eksaminanden, men skolen, der inden for de givne rammer beslutter, hvad der ved den
enkelte prøve, hvortil der ellers ikke er netadgang, er ”egne læremidler”.
Der skal være tale om et bestemt, konkret læremiddel, herunder i- og e-bøger, som et hold/en klasse
på skolens foranledning har benyttet i undervisningen.
Det er forudsat, at det pågældende hjælpemiddel i øvrigt er tilladt ved prøven.
Bestemmelsen giver ikke adgang til brug af hjælpemidler ud over det, der er tilladt i den konkrete
læreplan. Eksaminanderne får således ikke flere hjælpemidler til rådighed end tidligere – mediet for
hjælpemidlerne/adgangen hertil er blot anderledes.
Skolen skal fortsat sikre prøveforhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden
kommunikerer utilsigtet.
”
Ministeriet anfører i brevet en række eksempler.

VUF vil i eksamensmaterialet til kursisterne orientere om denne fortolkning af §15 stk.2.

I praksis betyder det, at kursisterne har lov til at anvende deres egne konkrete læremidler online
ved brug af internettet. Det gælder alle typer materiale, herunder værktøjer, ordbøger, databaser
etc., som et hold på skolens foranledning har benyttet i undervisningen.
Der må ikke online anvendes andet materiale/andre værktøjer end hvad der helt konkret er blevet
anvendt på holdet/ i klassen i undervisningen.
Kursisterne tilrådes så vidt muligt at medbringe alle deres elektroniske læremidler på USB-stik.
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