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MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER 
• Formen for mundtlig eksamen er forskellig fra fag til fag. I det følgende står de generelle regler 

for mundtlig eksamen. De specielle regler for de enkelte fag samt tilladte hjælpemidler får du 
forklaret af din lærer i faget inden eksamen. 

 

• Mød mindst 30 minutter før din forberedelsestid begynder, for eksamen kan blive rykket frem, 
hvis en anden elev udebliver. Kommer du for sent til en prøve, betragtes du som udeblevet fra 
prøven. Uddannelseschefen kan dog tillade, at du kan blive eksamineret på et senere 
tidspunkt i prøveforløbet i det pågældende fag. 
 

• En mundtlig prøve er begyndt, når du har trukket eksamensspørgsmålet. Manglende 
fremmøde registreres som udeblivelse fra eksamen 

 

• Forsøger man uretmæssig at skaffe sig selv eller en anden hjælp til besvarelse af en opgave, 
bortvises man fra prøven. 

 
FORBEREDELSE 

 

•  Lokalet må ikke forlades i forberedelsestiden. 
  

• Kun materialer, der er tilladt i beskrivelsen af eksamen i fagene, må medbringes i 
forberedelseslokalet. Eleven har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler, skrive- 
og tegneredskaber samt evt. lommeregnere, med mindre andet fremgår af reglerne for den 
enkelte prøve eller fastsættes af gymnasiet. 
 

• Der må medbringes egen pc og iPad i forberedelseslokalet. Du har adgang til YourSpace, 
Systime og Uddata. I forberedelsestiden må der ikke foretages informationssøgning på internet 
eller anden kommunikation med mindre andet er angivet i reglerne for den enkelte prøve eller 
fastsættes af gymnasiet. 
 

• Såfremt det ikke fremgår af eksamensbeskrivelse for det enkelt fag, så kan der ikke tages 
elektroniske noter eller dispositioner i forberedelsestiden. Notater, som tages i 
forberedelsestiden, skal skrives på det fremlagte papir. Du må medbringe disse notater og 
eksamensspørgsmål til eksaminationen. Eksaminator og censor har ret til at se notaterne. 
Undgå at læse op eller skrive af fra notaterne under eksaminationen. 
 

• Der må ikke ryges i lokalet. MP3-afspiller, mobiltelefon, enhver form for optageudstyr og 
lignende må ikke medbringes i forberedelses- og eksaminationslokalerne. 
 

• Der må ikke benyttes spil eller høres musik under forberedelse eller prøve.  
 

• Eksaminator sørger for, at apparatur mv., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og 
eksaminationen, er til stede i forberedelseslokalet og eksamenslokalet. Herunder PC til evt. 
digitale præsentationer. 

 

• Ved ophold omkring eksamenslokalet skal støjende adfærd eller andet, der kan genere 
eksamination og forberedelse, undgås. 
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EKSAMINATION 

 

• Både eksaminator og censor skal være til stede, når eleven trækker spørgsmålet. Eksaminator 
skal sikre sig, at eleven har forstået spørgsmålet.  
 

• Eksamen gennemføres som dialog mellem elev og eksaminator. Eksaminator leder 
eksaminationen, og det er censor, der bestemmer, hvornår eksaminationen er slut.  
 

• Under voteringen skal eleven forlade eksaminationslokalet. Karakteren gives umiddelbart efter 
voteringen. 
 

SÆRLIGE SITUATIONER 
SYGDOM OG FOR SENT FREMMØDE 
 
HVIS DU BLIVER SYG FØR EN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG PRØVE, SKAL DU OMGÅENDE 
GIVE GYMNASIETS KONTOR BESKED (telefon 96 98 10 00). Får kontoret ikke besked, betragtes 
du som udeblevet fra prøven. Hvis du går i 1.-2.g og udebliver fra eksamen/årsprøver, kan du ikke 
rykke op i næste klasse. 
Hvis du bliver syg under en skriftlig eller mundtlig prøve, skal du bede en tilsynsførende om at tilkalde 
den eksamensansvarlige og få lov til at forlade lokalet. Er eksamen begyndt, bedømmes præstationen 
under alle omstændigheder, også selv om du senere skal til sygeeksamen. Har du gennemført hele 
prøven, selvom du var syg, kan du ikke komme til en ny prøve - om du så stiller med nok så mange 
lægeattester. 
 

Hvis du uforskyldt forhindres i at møde til eksamen, kan skolen vurdere, at dette sidestilles med 
sygdom.  
 

SYGEEKSAMEN, HVORNÅR OG HVORDAN? 
For at du kan komme til sygeeksamen i indeværende eksamenstermin, skal du have søgt læge senest 
på eksamensdagen, og du skal aflevere en lægeattest til gymnasiets kontor samme dag. Denne attest 
gælder som tilmelding til sygeeksamen. 
Skriftlige prøver ved sygeeksamen afholdes normalt i august. De mundtlige prøver afholdes enten 
inden sommerferien eller i august måned. 
Sygeeksamen afholdes efter de samme regler som den almindelige eksamen, og den omfatter alle de 
prøver, som du ikke fik taget ved den almindelige eksamen. 
 

OVERTRÆDELSE AF EKSAMENSREGLEMENTET 
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En elev, der forlader prøvelokalet uden tilladelse og ledsagelse af en tilsynsførende, har afbrudt 
eksamen. 

Forsøg på at snyde, herunder at hjælpe andre eksaminander eller benytte ikke tilladte hjælpemidler, 
vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Det samme gælder i tilfælde af støjende og generende adfærd 
under eksamen.  

Opdages det senere, at en besvarelse af en prøve ikke er udarbejdet af eksaminanden, at væsentlige 
dele er afskrift fra en ikke angiven kilde, at eksaminanden har skaffet sig hjælp til en opgave eller har 
benyttet ikke tilladte hjælpemidler, slettes eksaminanden fra prøven (svarer til at blive bortvist!) og en 
evt. afgivet karakter bortfalder. Der er også tale om afskrift, når en andens tekst er anvendt uden at 
lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eksaminanden ”blot” har ”oversat” den 
fremmede tekst til sit eget sprog.  

En eksaminand, der er bortvist fra en prøve, kan kun gå op til en ny eksamen, hvis skolen tillader 
dette og tidligst ved førstkommende eksamenstermin. 

KLAGER 

En elev eller, hvis eleven er under 18 år, forældremyndighedens indehaver, kan klage over forhold i 
forbindelse med eksamen. Klagen skal være skriftlig og begrundet og skal være indgivet til 
uddannelseschefen senest to uger efter, at eleven har modtaget karakteren. Ved en klage indhentes 
bedømmernes udtalelser, der fremsendes til eleven, som derefter har en uge til at kommentere disse. 
Uddannelseschefen vil herefter træffe en afgørelse, der vil være skriftlig og begrundet, eller klagen 
sendes videre til bedømmelse i undervisningsministeriet. Resultatet heraf kan være: 

1. Ombedømmelse 
2. Tilbud om ny prøve 
3. Afvisning 

En klage kan resultere i en lavere karakter. Eventuel klage over afgørelsen skal indgives til skolen 
senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt eleven. Gymnasiet videresender så klagen til ministeriet, 
der derefter behandler klagen. 

 
Dansk C (EUD) 
Prøveform B 
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af elevens præsentationsportfolio samt en ukendt opgave, 
udarbejdet af den prøveafholdende skole. 
Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning. 
De ukendte opgaver og det materiale, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de 
væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven. 
De ukendte opgaver samt en fortegnelse over tekster i hver enkel elevs præsentationsportfolio sendes til 
censor forud for prøvens afholdelse. 
Eksaminationen af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering. 
Forberedelsestiden er fastlagt til 30 minutter. 
Eksaminationen er todelt. 
Første del består af elevens præsentation af den ukendte opgave samt en efterfølgende samtale om opgaven 
mellem elev og eksaminator. 
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Anden del består af elevens præsentation og fremlæggelse af elevens præsentationsportfolio suppleret med 
uddybende spørgsmål fra eksaminator. 
Elevens præstation helhedsbedømmes. 
 
Dansk A (htx)  
Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve. 
Den skriftlige prøve  
Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet elektronisk opgavesæt. Prøvens varighed er 5 timer. 
Opgavesættet udleveres ved prøvens start. Alle hjælpemidler er tilladt. Brug af internettet er tilladt. 

Den mundtlige prøve: Prøven varer ca. 30 minutter. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. 
Eksaminanden får ved lodtrækning en opgave med et ukendt tekstmateriale. Opgaverne må anvendes højst to 
gange på samme hold. Opgaverne sendes til censor og kommenteres af denne forud for prøvens afholdelse. 
Tekstmaterialet skal have et omfang, der står i forhold til forberedelsestiden og til teksternes sværhedsgrad. 
Eksaminationen gennemføres på baggrund af et oplæg fra eksaminanden, og former sig som en samtale 
mellem eksaminand og eksaminator. Under prøven må der alene anvendes notater fra forberedelsestiden. 
 
 

Eksamensprojekt (Særligt tilrettelagt) 
Eleven udarbejder en synopsis, som indeholder: 
– titel på emne og angivelse af de fag, der indgår i projektet 
– problemformulering 
– oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med i projektet 
– en præcisering af projektets konklusioner 
– oversigt over, hvilke metoder der er anvendt i arbejdet 
– en konklusion, herunder eventuelt formulering af spørgsmål til videre arbejde 
– en oversigt over anvendte kilder. 
Ved eksamensprojektets afslutning afleverer eleven synopsen til skolen. Synopsen sendes til censor inden 
prøven. Skolen fastlægger en procedure herfor. 
 
Der afholdes en mundtlig prøve på baggrund af synopsen. Eksaminanden medbringer synopsen og eventuelt 
supplerende noter til prøven. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Prøven består af eksaminandens 
præsentation af og fremlæggelse af synopsen suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. 
 

Engelsk (Fremmedsprog) C (EUD) 
Prøveform b  
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af elevens selvvalgte emne samt en ukendt opgave, udarbejdet af den 
prøveafholdende skole. 
Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning. 
De ukendte opgaver og det materiale, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de væsentlige faglige 
mål, som skolen har udvalgt til prøven. 
De ukendte opgaver samt en fortegnelse over elevernes selvvalgte emner sendes til censor forud for prøvens afholdelse. 
Der gives 60 minutters forberedelsestid.  
Skolen fastsætter forberedelsestidens varighed i skolens undervisningsplan. 
Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. 
Eksaminationen er todelt. 
Første del består af elevens præsentation af den ukendte opgave samt en efterfølgende samtale om opgaven mellem elev 
og eksaminator. 
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Anden del består af elevens præsentation og fremlæggelse af elevens selvvalgte emne suppleret med uddybende 
spørgsmål fra eksaminator. 
Elevens præstation helhedsbedømmes. 
Eksaminationsgrundlaget ved prøven udgøres af skolens prøvespørgsmål og opgaver til eleven, af elevens selvvalgte emne 
samt af materiale i forberedelsestiden (prøveform b). 
 
Regler for brug af digitale hjælpemidler ved eksamen: 
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 digitale lærebøger, der er benyttet i undervisningen og står på undervisningsbeskrivelsen, gælder det,  
at eleverne gerne må bruge hele lærebogen og ikke kun er begrænset til enkelte dele af den. 
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/læreren 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 andre gennem internettet. 
 
Følgende digitale sites er der adgang til: 
www.systime.dk  Systime 
www.Uddataplus.dk Uddata 
Yourspace/Moodle: https://yourspace.erhvervsskolerne.dk/login/index.php 
  
 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. 
Det er tilladt at benytte online ordbøger.   

 
 
Engelsk B (htx) 
Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve. 
Den skriftlige prøve 
Grundlaget for den skriftlige prøve er et todelt centralt stillet opgavesæt. Prøvens varighed er 5 timer. 
Hele opgavesættet udleveres ved prøvens start. Delprøve 1 besvares uden brug af computer eller faglige hjælpemidler. 
Når delprøve 1 er afleveret til en tilsynsførende senest efter én time, må eleven starte computeren. Ved besvarelse af 
delprøve 2 er alle hjælpemidler tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet 
ikke tilladt, jf. dog § 15, stk. 2, i den almene eksamensbekendtgørelse. 
 
Den mundtlige prøve 
Mundtlig prøve på grundlag af eksaminandens synopsis i det selvvalgte emne og et ukendt tekstmateriale med tilknytning 
til ét af de studerede emner. 
Det ukendte prøvemateriale skal bestå af én eller flere tekster med et samlet omfang på ca. to til fire normalsider 
afhængig af materialets sværhedsgrad. Tekstmaterialet forsynes med en kort instruks på engelsk. De emner, der indgår 
som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet. Det samme ukendte prøvemateriale må 
anvendes højst tre gange på samme hold. 
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. 



 

04-12-19 
8. 

Eksaminationen er todelt. 
Første del består af eksaminandens præsentation af sit selvvalgte emne suppleret med uddybende spørgsmål fra 
eksaminator. 
Anden del former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator om det ukendte tekstmateriale med 
inddragelse af de studerede emner. 
Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele. 
En normalside er for prosa 1300 bogstaver, svarende til ca. 1350 tegn, og for lyrik/drama 30 linjer. 
Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale svarer tre til seks minutters afspilning til én normalside. 
 
 
Fysik C (EUD) 

Der afholdes en mundtlig prøve. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Eleven kan 
starte eksaminationen med et oplæg som indledning til dialog med eksaminator. 

Eksaminationen tager udgangspunkt i én af de to godkendte dokumentationer, men begge dokumentationer kan, 
afhængigt af dokumentationernes indhold og eksaminationens forløb, indgå som eksaminationsgrundlag. 

Der trækkes lod mellem de to dokumentationer. Der skal eksamineres således, at eleven prøves bredt i faget. Ved prøven 
inddrages relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr. 

 
Fysik B (htx) 
På fysik B afholdes en mundtlig prøve som er todelt.  
 
Første del af prøven er eksperimentel, hvor der arbejdes i grupper af 2-3 med en eksperimentel 
problemstilling, som ikke er kendt på forhånd, i ca. 90 minutter. De eksperimentelle problemstillinger tildeles 
ved lodtrækning. Eksaminator og censor taler med den enkelte eksaminand om det konkrete eksperiment, den 
tilhørende teori og den efterfølgende databehandling. 
 
Anden del af prøven er individuel og mundtlig. Eksaminationens grundlag er elevens selvstændige projekt, 
samt en af fysikopgaverne, som der er regnet i løbet at undervisningen og er derfor kendte, suppleret med et 
ukendt bilag. Fysikopgaverne samt bilag tildeles ved lodtrækning. Eksaminanden har 30 minutters 
forberedelsestid. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter med votering. Eksaminationen former sig om dels 
eksaminandens fremlæggelse af sit selvstændige projekt efterfulgt af en faglig samtale, dels en faglig samtale 
om fysikopgaven med bilag. 
 
Tilladte hjælpemidler til eksamen er noter, systime.dk, uddataplus.dk og yourspace. 
 
Informationsteknologi C 
Den afsluttende prøve er mundtlig og tager sit udgangspunkt i elevens udarbejdede dokumentation.  
Eleven fremlægger sit emne og inddrager relevant it- og erhvervsfagligt udstyr i den afsluttende prøve.  
Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. 
 
Til caseeksamen efter § 9 skal elevens udarbejdede dokumentation, jf. punkt 4, indgå med et spørgsmål i én af 
de 5-7 ukendte caseopgaver.  
 
Punkt 4:  
Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien.  
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Dokumentationen skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygning 
af kvalifikationer.  
Der skal særskilt udarbejdes dokumentation på det niveau eleven afslutter med eksamen.  
Denne dokumentation indgår i den mundtlige afsluttende prøve. Emnerne skal på forhånd godkendes af 
læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat. De valgte emner skal have en sådan 
bredde, at der kan eksamineres bredt i faget. 
 
 
Kemi C (EUD) 
Der afholdes en mundtlig prøve. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Eleven kan 
starte eksaminationen med et oplæg som indledning til dialog med eksaminator. 
Eksaminationen tager udgangspunkt i én af de to godkendte dokumentationer, men begge dokumentationer kan, 
afhængigt af dokumentationernes indhold og eksaminationens forløb, indgå som eksaminationsgrundlag. 
Der trækkes lod mellem de to dokumentationer. 
Der skal eksamineres således, at eleven prøves bredt i faget. 
Ved prøven inddrages relevant kemi- og erhvervsfagligt udstyr. 
Med udgangspunkt i eksaminationsgrundlaget bedømmes eleven i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på 
baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige og praktiske præstation og de to dokumentationer, dog med vægt 
på den mundtlige præstation. 
 
Kemi B (htx) 
Der afholdes en mundtlig prøve. Opgaverne stilles af eksaminator og skal tilsammen dække 
undervisningsbeskrivelsen bredt, den enkelte opgave må anvendes højst to gange på samme hold, og 
eventuelle bilag må anvendes flere gange efter eksaminators valg. 
Den mundtlig prøve afholdes på grundlag af en opgave, som dækker både teoretisk stof og eksperimentelt 
arbejde inden for samme område. Opgaven tager udgangspunkt i de skriftlige arbejder eleverne har udarbejdet 
til hvert forløb. Der skal indgå bilag. Opgaverne uden bilag skal være kendt af eksaminanderne inden prøven. 
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. 
Bilag skal inddrages i eksaminationen. 
 

 
Matematik C (EUD) 
Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. 
Der gives 30 minutters forberedelsestid pr. elev til prøven. I forberedelsen medbringer eleven egne noter samt 
formelsamling. Eleven må ikke kunne kommunikere under forberedelsen.  
Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Under eksaminationen må eleven støtte sig 
til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med evt. bilag, formelsamling samt notater udarbejdet under 
forberedelsen. 
Eksaminationens ene del tager udgangspunkt i projektrapporten. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det 
behandlede projektemne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af matematikken, der er behandlet i 
rapporten. 
Eksaminationens anden del tager udgangspunkt i et lodtrukkent spørgsmål. Eksaminator udarbejder et passende antal 
spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er behandlet i undervisningen. 
Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål. 
Skolen fastsætter, hvilke øvrige hjælpemidler, herunder digitale hjælpemidler, eleven har adgang til under prøven. 
Prøvespørgsmål, elevens projektrapport samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes til 
censor forud for prøvens afholdelse. 
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Matematik B (htx) 
Der afholdes en projektprøve med rapport og mundtlig eksamination, som har udgangspunkt i projektet, jf. 
pkt. 3.2. Projektet udarbejdes inden for rammerne af et centralt udmeldt tema. 
Umiddelbart efter projektperiodens udløb sender skolen et eksemplar af rapporten til censor. Eksaminator og 
censor drøfter inden den mundtlige del af prøven, hvilke problemstillinger eksaminanden skal uddybe. 
For den mundtlige del af prøven er eksaminationstiden ca. 30 minutter. Der gives ca. 30 minutters 
forberedelsestid. 
Eksaminanden får en ukendt opgave ved lodtrækning. Denne opgave tager udgangspunkt i ét af projekterne fra 
undervisningen. 
Prøven består dels af en besvarelse af den udtrukne opgave, dels af eksaminandens redegørelse for projektet, 
der suppleres med uddybende spørgsmål. Denne del af prøven må højst omfatte halvdelen af 
eksaminationstiden. 
Opgaver må anvendes højst to gange på samme hold. Eventuelle bilag må anvendes flere gange efter 
eksaminators valg. 
Oplæggene til projekterne sendes sammen med de mundtlige spørgsmål til censor forud for prøvens 
afholdelse. 
 
 
Samfundsfag C (EUD) 
 
Prøveform b 
Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan varighed, omfang og metode til elevens projektopgave, som 
er eksaminationsgrundlag til prøven. 
Underviseren formulerer problemstillinger i samarbejde med eleverne, som gør det muligt at inddrage 
hovedområderne fra punkt 2.2 i projektet. Eleven udvælger en problemstilling, som er styrende for elevens 
projekt. 
Der afholdes en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i elevens projekt. Eleven fremlægger projektet for 
eksaminator og censor. Fremlæggelsen af dokumentationen må maksimalt fylde 1/3 af den afsatte tid til 
eksaminationen. Den resterende tid anvendes til dialog omkring projektet samt relevant samfundsfaglige 
spørgsmål Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusiv votering. 
Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål, samt fagets bedømmelseskriterier. 

 
 
 
 
SSO (Særligt tilrettelagt) 
Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for ét til tre fag efter elevens eget valg. 
Skrives opgaven i ét fag, skal eleven enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. 
Skrives opgaven i flere fag, skal eleven følge eller have afsluttet fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau. 
Eleven skal udarbejde sin besvarelse af opgaven på det højeste faglige niveau, eleven har eller følger i faget/fagene. 
Besvarelsen af den større skriftlige opgave udarbejdes i løbet af en af skolen fastsat uge. Besvarelsen skal udarbejdes på 
dansk, men skal dog indeholde et kort resumé på engelsk. 
Skolen udarbejder en procedure for udlevering af opgaveformuleringerne og aflevering af besvarelserne. 
Opgaveformuleringen 
Skolen udpeger én eller flere vejledere for den enkelte elev og fastlægger en procedure for vejledningen. 
Opgaveformuleringen udarbejdes af elevens vejleder/vejledere. Den skal rumme fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige 
krav i de fag, der indgår i opgaven, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet 
i det/de pågældende fag. Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset og skal præcist angive, hvad der kræves af 
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eleven, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen. 
Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige 
besvarelse, men samtidig være udformet sådan, at der tages hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven i 
vejledningsperioden. Skrives opgaven i et fag med praktisk islæt, skal det af opgaveformuleringen klart fremgå, at der er 
tale om en skriftlig opgave. 
Elever, der har valgt samme område, skal have forskellige opgaveformuleringer. 
Bedømmelse 
Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår i opgaven. 
Ved bedømmelsen lægges der herudover vægt på: 
– om den stillede opgave er besvaret ud fra de formulerede krav. 
– om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet. 
– om der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen. 
– om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde og er behandlet tilstrækkeligt dybtgående. 
– om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang. 
– om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation. 
– om alle kilder er oplyst, og noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende. 
– om fremstillingen er overskueligt disponeret, og at der er sammenhæng i besvarelsen. 
– om den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele opgavebesvarelsen. 
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. 
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ingen forberedelsestid. 
 
 
Teknologi C (EUD) 
Der afholdes en mundtlig prøve. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. 
Eleven kan starte eksaminationen med et oplæg som indledning til dialog med eksaminator. 
  
Eksaminationsgrundlag 
Det produkt, som eleven har fremstillet samt den rapport, som eleven har udarbejdet. 
  
Bedømmelsesgrundlag 
Der gives helhedsbedømmelse af det udarbejdede produkt, elevens rapport og af elevens mundtlige 
præstation. 
  
Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne skal som minimum omfatte: 
Kvalitetsmæssige krav til den håndværksmæssige udførelse. 
Funktionaliteten af det fremstillede produkt. 
Derudover: 
1. Argumentation for sammenhængen mellem behov ide og produkt 
2. Tekniske argumenter vedrørende materialevalg og redskaber/teknikker til fremstillingsprocesser samt 
tekniske tegninger 
3. Evne til at forbinde eget produkt til erhvervs-, miljø- og samfundsmæssige forhold 

 
Teknologi B (htx) 
Der afholdes en projektprøve med skriftlig rapport, produkt/procesforløb og tilhørende mundtlig 
eksamination, som gennemføres som gruppeprøve. Ved gruppeprøve tilrettelægges eksaminationen sådan, at 
der sikres grundlag for en individuel bedømmelse af den enkelte eksaminand, jf. pkt. 4.3. Når faglige forhold 
gør det nødvendigt, undtager skolens leder en eksaminand fra gruppeprøve. Prøven er centralt stillet og har 
udgangspunkt i et fælles tema, der indeholder forskellige projektoplæg. 
Før den mundtlige del af prøven sender skolen gruppens/eksaminandens rapport til censor. Eksaminator og 
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censor drøfter inden den mundtlige del af prøven, på baggrund af oplæg fra eksaminator, hvilke 
problemstillinger gruppen/eksaminanden skal uddybe. 
 
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Ved gruppeprøve kan eksaminationstiden pr. 
eksaminand forkortes med op til seks minutter. Der gives ingen forberedelsestid. 
 
Den mundtlige del af prøven består af gruppens/eksaminandens præsentation og fremlæggelse af projektet 
suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Eksaminationen former sig derefter som en uddybende 
samtale, med udgangspunkt i gruppens/eksaminandens projekt og fagets mål. 
Gruppens/eksaminandens præsentation og fremlæggelse af projektet kan højst omfatte halvdelen af 
eksaminationstiden. 
 
Bedømmelseskriterier 
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål. Der 
lægges især vægt på følgende: 
 
Rapport samt produkt eller procesforløb 
̶ dokumentations- og kommunikationsværdi, herunder overskuelighed, sammenhæng, kildehenvisninger og 
teknisk dokumentation 
̶ argumentation i forbindelse med bearbejdning af projektets problemstillinger 
̶ fagligt begrundede argumentationer for opstillede krav og foretagne valg fra idé til fremstilling 
̶ inddragelse af relevant viden fra andre fag i uddannelsen 
̶ miljømæssige overvejelser 
̶ omhu og professionalisme ved fremstilling af produktet 
̶ produktets idé og kvalitet i forhold til de opstillede krav 
̶ test af produkt/procesforløb i forhold til opstillede krav 
̶ vurdering af produktets samspil med samfundet 
̶ dokumentation for projektgruppens planlægning og samarbejde 
 
Mundtlig eksamination 
– den mundtlige præsentation af projektet 
– redegørelse for de valgte løsninger 
– evne til at kombinere teori og praktisk arbejde i et projekt 
̶ gruppens evne til at forholde sig refleksivt til projektets forløb 
̶ besvarelse af uddybende og supplerende spørgsmål. 
Bedømmelsen er individuel, og der gives én karakter på grundlag af en helhedsbedømmelse af 
projektgruppens/eksaminandens præstation, omfattende den skriftlige rapport, det udførte 
produkt/procesforløb og den mundtlige eksamination. 

 
Teknologi A (htx) 
Der afholdes en projektprøve med skriftlig rapport, produkt/procesforløb og tilhørende mundtlig eksamination, som 
gennemføres som gruppeprøve. Ved gruppeprøve tilrettelægges eksaminationen sådan, at der sikres grundlag for en 
individuel bedømmelse af den enkelte eksaminand, jf. pkt. 4.3. Når faglige forhold gør det nødvendigt, undtager skolens 
leder en eksaminand fra gruppeprøve. Læreren tilrettelægger og afgrænser en række elevarbejder, der omhandler og 
omfatter de faglige emner der indgår i kernestof og supplerende stof herunder fremstilling af produkt. Igennem 
eksamensforløbet samler gruppen sine arbejder og udarbejder på baggrund af udvalgte arbejder og efter læreren 
retningslinjer en skriftlig rapport. Der afleveres både rapport og produkt. 
 
Før den mundtlige del af prøven sender skolen gruppens/eksaminandens rapport til censor. Eksaminator og censor drøfter 
inden den mundtlige del af prøven, på baggrund af oplæg fra eksaminator, hvilke problemstillinger 
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gruppen/eksaminanden skal uddybe. 
 
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Ved gruppeprøve kan eksaminationstiden pr. eksaminand 
forkortes med op til seks minutter. Der gives ingen forberedelsestid. 
 
Den mundtlige del af prøven består af gruppens/eksaminandens præsentation og fremlæggelse af projektet suppleret 
med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Eksaminationen former sig derefter som en uddybende samtale, med 
udgangspunkt i gruppens/eksaminandens projekt og fagets mål. 
Gruppens/eksaminandens præsentation og fremlæggelse af projektet kan højst omfatte halvdelen af eksaminationstiden. 
 
Bedømmelseskriterier 
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som er angivet i 
pkt. 2.1. 
 
Der lægges vægt på følgende:  
 
Rapport 
– dokumentations- og kommunikationsværdi, herunder overskuelighed, sammenhæng, kildehenvisninger og teknisk 
dokumentation 
– dokumentation og bearbejdning af projektets problemstillinger 
– en fagligt begrundet argumentation for opstillede krav og foretagne valg 
– samspillet mellem produktudviklingsprocessen, produktet, produktionen og samfundet, herunder miljømæssige 
overvejelser 
– inddragelse af relevant viden fra andre fag i uddannelsen 
– planlægning og vurdering af projektet. 
Produkt/procesforløb 
– omhu og professionalisme ved fremstilling 
– idé, originalitet og kvalitet i forhold til de opstillede krav. 
 
Mundtlig eksamination 
– den mundtlige præsentation af projektet 
– redegørelse for de valgte løsninger 
– evne til at kombinere teori og praktisk arbejde i et projekt 
– elevens demonstration af ejerskab i forhold til projektets indhold. 
– besvarelse af uddybende og supplerende spørgsmål. 
 
Bedømmelsen er individuel, og der gives én karakter på grundlag af en helhedsbedømmelse af gruppens/eksaminandens 
præstation, omfattende den skriftlige rapport, det udførte produkt/procesforløb og den mundtlige eksamination”. 
 
 
 
Teknikfag B: Design og produktion (Særligt tilrettelagt) 
Der afholdes projektprøve med skriftlig rapport, produkt/procesforløb og tilhørende mundtlig eksamination, 
som efter skolens leders valg gennemføres som gruppeprøve eller som individuel prøve. Ved gruppeprøve 
tilrettelægges eksaminationen sådan, at der sikres grundlag for en individuel bedømmelse af den enkelte 
eksaminand. Når faglige forhold gør det nødvendigt, undtager skolens leder en eksaminand fra gruppeprøve. 
Før den mundtlige del af prøven sender skolen et eksemplar af gruppens/eksaminandens rapport til censor. 
Eksaminator og censor drøfter inden den mundtlige del af prøven, hvilke problemstillinger 
gruppen/eksaminanden skal uddybe. 
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Ved gruppeprøve kan eksaminationstiden pr. 
eksaminand forkortes med op til seks minutter. Der gives ingen forberedelsestid. 
Den mundtlige del af prøven består af gruppens/eksaminandens præsentation og fremlæggelse af projektet 
(skriftlig rapport og praktisk udført produkt/dokumentation for procesforløb) suppleret med uddybende 
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spørgsmål fra eksaminator. Med udgangspunkt i projektet indeholder den mundtlige del af prøven desuden en 
uddybende samtale, der kan omfatte relevante emner inden for hele fagets kernestof og supplerende stof. 
Gruppens/eksaminandens præsentation og fremlæggelse af projektet kan højst vare halvdelen af 
eksaminationstiden. 
 
Bedømmelseskriterier 
 Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål.  
 
Generelt 
 – evne til at kombinere teori og praktisk arbejde i et projekt  
– inddragelse af relevant viden fra andre fag i uddannelsen, herunder erhvervsuddannelsesfagene – 
perspektivering til relevante emner inden for teknikfaget.  
 
Rapportens form og indhold  
– bearbejdning af projektets problemstillinger  
– planlægning og vurdering af projektforløbet 
– dokumentations- og kommunikationsværdi, herunder overskuelighed, sammenhæng, kildehenvisninger og teknisk 
dokumentation  
– specificerede krav til produktet  
– en fagligt begrundet argumentation for de foretagne valg.  
 
Produktet/procesforløbet  
– omhu og professionalisme ved fremstilling  
– kvalitet i forhold til de opstillede krav. Mundtlig eksamination  
– den mundtlige præsentation af projektet  
– redegørelse for de valgte løsninger  
– demonstration af ejerskab i forhold til projektets indhold  
– besvarelse af uddybende og supplerende spørgsmål. 
 
Bedømmelsen er individuel, og der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens præstation, 
omfattende den skriftlige rapport, det praktisk udførte produkt/procesforløb og den mundtlige eksamination. 
 
 
 
Teknikfag A: Design og produktion (htx) 
Der afholdes en projektprøve med skriftlig rapport, produkt/procesforløb og tilhørende mundtlig 
eksamination, som efter skolens leders valg gennemføres som gruppeprøve eller som individuel prøve. Ved 
gruppeprøve tilrettelægges eksaminationen sådan, at der sikres grundlag for en individuel bedømmelse af den 
enkelte eksaminand, jf. pkt. 4.3. Når faglige forhold gør det nødvendigt, undtager skolens leder en eksaminand 
fra gruppeprøve. Projektoplæggene stilles af skolen, jf. pkt. 3.2. Før den mundtlige del af prøven sender skolen 
et eksemplar af gruppens/eksaminandens rapport til censor. Eksaminator og censor drøfter inden den 
mundtlige del af prøven, hvilke problemstillinger gruppen/eksaminanden skal uddybe. 
 
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Ved gruppeprøve kan eksaminationstiden pr. 
eksaminand forkortes med op til seks minutter. Der gives ingen forberedelsestid. 
Den mundtlige del af prøven består af gruppens/eksaminandens præsentation og fremlæggelse af projektet 
(skriftlig rapport og praktisk udført produkt/dokumentation for procesforløb) suppleret med uddybende 
spørgsmål fra eksaminator. Med udgangspunkt i projektet indeholder den mundtlige del af prøven desuden en 
uddybende samtale, der kan omfatte relevante emner inden for hele fagets kernestof og supplerende stof. 
Gruppens/eksaminandens præsentation og fremlæggelse af projektet kan højst vare halvdelen af 
eksaminationstiden. 
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Bedømmelseskriterier 
Generelt 
– evne til at kombinere teori og praktisk arbejde i et projekt 
– inddragelse af relevant viden fra andre fag i uddannelsen 
– perspektivering til relevante emner inden for teknikfaget. 
Rapportens form og indhold 
– bearbejdning af projektets problemstillinger 
– planlægning og vurdering af projektforløbet 
– dokumentations- og kommunikationsværdi, herunder overskuelighed, sammenhæng, kildehenvisninger og teknisk 
dokumentation 
– specificerede krav til produktet 
– en fagligt begrundet argumentation for de foretagne valg. 
Produktet 
– omhu og professionalisme ved fremstilling 
– kvalitet i forhold til de opstillede krav. 
Mundtlig prøve 
– den mundtlige præsentation af projektet 
– redegørelse for de valgte løsninger 
– demonstration af ejerskab i forhold til projektets indhold 
– besvarelse af uddybende og supplerende spørgsmål. 
Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens præstation omfattende projektrapporten med 
tilhørende resultater af det praktisk udførte og den mundtlige prøve. 

 


