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Almen sprog-
forståelse 

M         

Billedkunst B M         

Billedkunst C M         

Biologi A S   Cas værktøj, høretelefoner, ali-
gnment programmer 

    

Biologi A M         

Biologi B M         

Biologi C M         

Bioteknologi A 
(fra 2020) 

S   MarvinSketch eller Chem-
Sketch. ClustalX2 og Ugene 

    

Bioteknologi A M Kender prøve-
spøgsmålene 
uden bilag 

      

Dansk A S     Litteraturportalen Den store danske encyklopædi 

Dansk A M     Litteraturportalen Den store danske encyklopædi 

Design og arki-
tektur B 

M         

Design og arki-
tektur C 

M         

Engelsk A S   Høretelefoner programmer som ikke kan 
ændre elevens tekst-input i 
væsentlig grad, fx tekstbe-
handlingsprogrammer, fordi 
eleven skal anvende viden 
om syntaks, morfologi, ord-
forråd mm.  

programmer som kan oversætte hele 
udtryk, verbalformer eller sætninger fra 
et sprog til et andet 
 
programmer som indeholder tekstdata-
baser, hvor eleven kan finde store dele 
af eller hele tekster som originaltekst 
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programmer som kan læse 
tekst op, fordi eleven selv 
skal anvende viden om for-
holdet mellem stavning og 
udtale for at vurdere, hvor-
for og hvordan en tekst skal 
ændres 
 
programmer som giver mu-
lighed for opslag, fx ordbø-
ger, grammatikker og digi-
tale bøger 

og/eller i oversættelse til et moderne 
fremmedsprog 
 
programmer som kan omsætte elevens 
tale til tekst 
 
programmer som er downloadede pro-
grammer, som kræver internet for at 
fungere 

Engelsk A M     programmer som ikke kan 
ændre elevens tekst-input i 
væsentlig grad, fx tekstbe-
handlingsprogrammer, fordi 
eleven skal anvende viden 
om syntaks, morfologi, ord-
forråd mm. programmer 
som kan læse tekst op, fordi 
eleven selv skal anvende vi-
den om forholdet mellem 
stavning og udtale for at vur-
dere, hvorfor og hvordan en 
tekst skal ændresprogram-
mer som giver mulighed for 

programmer som kan oversætte hele 
udtryk, verbalformer eller sætninger fra 
et sprog til et andetprogrammer som in-
deholder tekstdatabaser, hvor eleven 
kan finde store dele af eller hele tekster 
som originaltekst og/eller i oversættelse 
til et moderne fremmedsprogprogram-
mer som kan omsætte elevens tale til 
tekstprogrammer som er downloadede 
programmer, som kræver internet for at 
fungere 
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opslag, fx ordbøger, gram-
matikker og digitale bøger 

Engelsk B S   Høretelefoner programmer som ikke kan 
ændre elevens tekst-input i 
væsentlig grad, fx tekstbe-
handlingsprogrammer, fordi 
eleven skal anvende viden 
om syntaks, morfologi, ord-
forråd mm.  
 
programmer som kan læse 
tekst op, fordi eleven selv 
skal anvende viden om for-
holdet mellem stavning og 
udtale for at vurdere, hvor-
for og hvordan en tekst skal 
ændres 
 
programmer som giver mu-
lighed for opslag, fx ordbø-
ger, grammatikker og digi-
tale bøger 

programmer som kan oversætte hele 
udtryk, verbalformer eller sætninger fra 
et sprog til et andet 
 
programmer som indeholder tekstdata-
baser, hvor eleven kan finde store dele 
af eller hele tekster som originaltekst 
og/eller i oversættelse til et moderne 
fremmedsprog 
 
programmer som kan omsætte elevens 
tale til tekst 
 
programmer som er downloadede pro-
grammer, som kræver internet for at 
fungere 

Engelsk B M     programmer som ikke kan 
ændre elevens tekst-input i 
væsentlig grad, fx tekstbe-
handlingsprogrammer, fordi 
eleven skal anvende viden 
om syntaks, morfologi, 

programmer som kan oversætte hele 
udtryk, verbalformer eller sætninger fra 
et sprog til et andetprogrammer som in-
deholder tekstdatabaser, hvor eleven 
kan finde store dele af eller hele tekster 
som originaltekst og/eller i oversættelse 
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ordforråd mm. programmer 
som kan læse tekst op, fordi 
eleven selv skal anvende vi-
den om forholdet mellem 
stavning og udtale for at vur-
dere, hvorfor og hvordan en 
tekst skal ændresprogram-
mer som giver mulighed for 
opslag, fx ordbøger, gram-
matikker og digitale bøger 

til et moderne fremmedsprogprogram-
mer som kan omsætte elevens tale til 
tekstprogrammer som er downloadede 
programmer, som kræver internet for at 
fungere 

Erhvervsøko-
nomi C 

M         

Filosofi B M         

Filosofi C M         

Fransk begyn-
dersprog A 

S     programmer som ikke kan 
ændre elevens tekst-input i 
væsentlig grad, fx tekstbe-
handlingsprogrammer, fordi 
eleven skal anvende viden 
om syntaks, morfologi, ord-
forråd mm.  
 
programmer som kan læse 
tekst op, fordi eleven selv 
skal anvende viden om for-
holdet mellem stavning og 
udtale for at vurdere, hvor-
for og hvordan en tekst skal 

programmer som kan oversætte hele 
udtryk, verbalformer eller sætninger fra 
et sprog til et andet 
 
programmer som indeholder tekstdata-
baser, hvor eleven kan finde store dele 
af eller hele tekster som originaltekst 
og/eller i oversættelse til et moderne 
fremmedsprog 
 
programmer som kan omsætte elevens 
tale til tekst 
 
programmer som er downloadede 
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ændres 
 
programmer som giver mu-
lighed for opslag, fx ordbø-
ger, grammatikker og digi-
tale bøger 

programmer, som kræver internet for at 
fungere 

Fransk begyn-
dersprog A 

M     programmer som ikke kan 
ændre elevens tekst-input i 
væsentlig grad, fx tekstbe-
handlingsprogrammer, fordi 
eleven skal anvende viden 
om syntaks, morfologi, ord-
forråd mm. programmer 
som kan læse tekst op, fordi 
eleven selv skal anvende vi-
den om forholdet mellem 
stavning og udtale for at vur-
dere, hvorfor og hvordan en 
tekst skal ændresprogram-
mer som giver mulighed for 
opslag, fx ordbøger, gram-
matikker og digitale bøger 

programmer som kan oversætte hele 
udtryk, verbalformer eller sætninger fra 
et sprog til et andetprogrammer som in-
deholder tekstdatabaser, hvor eleven 
kan finde store dele af eller hele tekster 
som originaltekst og/eller i oversættelse 
til et moderne fremmedsprogprogram-
mer som kan omsætte elevens tale til 
tekstprogrammer som er downloadede 
programmer, som kræver internet for at 
fungere 

Fransk fortsæt-
tersprog A 

S     programmer som ikke kan 
ændre elevens tekst-input i 
væsentlig grad, fx tekstbe-
handlingsprogrammer, fordi 
eleven skal anvende viden 
om syntaks, morfologi, 

programmer som kan oversætte hele 
udtryk, verbalformer eller sætninger fra 
et sprog til et andetprogrammer som in-
deholder tekstdatabaser, hvor eleven 
kan finde store dele af eller hele tekster 
som originaltekst og/eller i oversættelse 
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ordforråd mm. programmer 
som kan læse tekst op, fordi 
eleven selv skal anvende vi-
den om forholdet mellem 
stavning og udtale for at vur-
dere, hvorfor og hvordan en 
tekst skal ændresprogram-
mer som giver mulighed for 
opslag, fx ordbøger, gram-
matikker og digitale bøger 

til et moderne fremmedsprogprogram-
mer som kan omsætte elevens tale til 
tekstprogrammer som er downloadede 
programmer, som kræver internet for at 
fungere 

Fransk fortsæt-
tersprog A 

M     programmer som ikke kan 
ændre elevens tekst-input i 
væsentlig grad, fx tekstbe-
handlingsprogrammer, fordi 
eleven skal anvende viden 
om syntaks, morfologi, ord-
forråd mm.  
 
programmer som kan læse 
tekst op, fordi eleven selv 
skal anvende viden om for-
holdet mellem stavning og 
udtale for at vurdere, hvor-
for og hvordan en tekst skal 
ændres 
 
programmer som giver mu-
lighed for opslag, fx 

programmer som kan oversætte hele 
udtryk, verbalformer eller sætninger fra 
et sprog til et andet 
 
programmer som indeholder tekstdata-
baser, hvor eleven kan finde store dele 
af eller hele tekster som originaltekst 
og/eller i oversættelse til et moderne 
fremmedsprog 
 
programmer som kan omsætte elevens 
tale til tekst 
 
programmer som er downloadede pro-
grammer, som kræver internet for at 
fungere 
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ordbøger, grammatikker og 
digitale bøger 

Fysik A S   DATABOG, fysik kemi (F&K 
Forlaget), 11. udgave (2007) el-
ler senere udgave forudsættes. 
CAS 

    

Fysik A M De teoretiske 
delopgaver er 
kendt på for-
hånd, dog ikke 
bilaget. 

    genbrug af data fra tidligere udførte ek-
sperimenter 

Fysik B M De teoretiske 
delopgaver er 
kendt på for-
hånd, dog ikke 
bilaget. 

    genbrug af data fra tidligere udførte ek-
sperimenter 

Fysik C M De teoretiske 
delopgaver er 
kendt på for-
hånd, dog ikke 
bilaget. 

      

Idræt B M         

Kemi A S   MarvinSketch eller Chem-
Sketch. DATABOG, fysik kemi 
(F&K Forlaget), 11. udgave 
(2007) eller senere udgave. 
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Kemi A M Kender prøve-
spøgsmålene 
uden bilag 

      

Kemi B M Kender prøve-
spøgsmålene 
uden bilag 

      

Kemi C M Kender prøve-
spøgsmålene 
uden bilag 

      

Latin B M     Programmer, som giver mu-
lighed for opslag, fx ordbø-
ger, grammatikker og digi-
tale bøger 

Programmer, som kan oversætte hele 
udtryk eller sætninger fra et sprog til et 
andet. Programmer, hvis primære for-
mål er at forbestemme enkelte ord. 
 
Downloadede programmer, som kræver 
internet for at fungere. 

Latin C M     Programmer, som giver mu-
lighed for opslag, fx ordbø-
ger, grammatikker og digi-
tale bøger 

Programmer, som kan oversætte hele 
udtryk eller sætninger fra et sprog til et 
andet. Programmer, hvis primære for-
mål er at forbestemme enkelte 
ord.Downloadede programmer, som 
kræver internet for at fungere 

Matematik A S   Formelsamling, CAS, forbere-
delsesmateriale 

  Interaktive matematikprogrammer, fx 
WolframAlpha 

Matematik A M       Interaktive matematikprogrammer, fx 
WolframAlpha 

Matematik B S   Formelsamling, CAS   Interaktive matematikprogrammer, fx 
WolframAlpha 
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Matematik B M       Interaktive matematikprogrammer, fx 
WolframAlpha 

Matematik C M       Interaktive matematikprogrammer, fx 
WolframAlpha 

Mediefag B M         

Mediefag C M         

Musik A S   Nodeskrivningssoftware, digi-
talt audioafspilningsudstyr, 
høretelefoner, tangentinstru-
ment 

    

Musik A M   Forberedelseslokalet skal være 
forsynet med relevant afspil-
ningsudstyr og et tangentin-
strument. Eksaminanden kan 
medbringe instrument efter 
eget valg.  

Indspilninger af prøvemate-
rialet må tilgås fra digitale 
musiktjenester 

  

Musik B M   Forberedelseslokalet skal være 
forsynet med relevant afspil-
ningsudstyr og et tangentin-
strument. Eksaminanden kan 
medbringe instrument efter 
eget valg.  

Indspilninger af prøvemate-
rialet må tilgås fra digitale 
musiktjenester 

  

Musik C M   Forberedelseslokalet skal være 
forsynet med relevant afspil-
ningsudstyr og et tangentin-
strument. Eksaminanden kan 
medbringe instrument efter 
eget valg.  

Indspilninger af prøvemate-
rialet må tilgås fra digitale 
musiktjenester 
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Naturvidenska-
beligt grundfor-
løb 

M         

Oldtidskund-
skab C 

M         

Psykologi B M   Høretelefoner     

Psykologi C M   Høretelefoner     

Religion B M         

Religion C M         

Retorik C M         

Samfundsfag A S   Lommeregner, regneark, høre-
telefoner 

  Surveybank, statistikbanken, infome-
dia, samfundsfag.dk og andre lignende 
databaser. Beregning af økonomiske 
indgreb, statistiske mål og andre lig-
nende interaktive programmer. 

Samfundsfag A 
prøveform a) 

M         

Samfundsfag A 
prøveform b) 

M       Surveybank, statistikbanken, infome-
dia, samfundsfag.dk og andre lignende 
databaser. Beregning af økonomiske 
indgreb, statistiske mål og andre lig-
nende interaktive programmer. 

Samfundsfag B 
prøveform a) 

M         

Samfundsfag B 
prøveform b) 

M       Surveybank, statistikbanken, infome-
dia, samfundsfag.dk og andre lignende 
databaser. Beregning af økonomiske 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/xls19/190423-hjaelpemidler.xlsx
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf19/apr/190423-laesevejledning-til-hjaelpemiddeloversigt.pdf


Maj 2021  
Se også den fulde oversigt på uvm.dk/-/hjaelpemidler.xlsx og læsevejledning hertil.  
 
 

Fag, niveau 
og prøveform 

Prøve Kendt materi-
ale forud for 
prøven 

Forudsat hjælpemiddel Eksempler på tilladt 
brug af internettet (skal 
fremgå af undervis-
ningsbeskrivelsen) 

Eksempler på ikke-tilladt brug af 
internettet 

 

11 
 

indgreb, statistiske mål og andre lig-
nende interaktive programmer. 

Samfundsfag C M       Surveybank, statistikbanken, infome-
dia, samfundsfag.dk og andre lignende 
databaser. Beregning af økonomiske 
indgreb, statistiske mål og andre lig-
nende interaktive programmer. 

Spansk begyn-
dersprog A 

S     programmer som ikke kan 
ændre elevens tekst-input i 
væsentlig grad, fx tekstbe-
handlingsprogrammer, fordi 
eleven skal anvende viden 
om syntaks, morfologi, ord-
forråd mm.  
 
programmer som kan læse 
tekst op, fordi eleven selv 
skal anvende viden om for-
holdet mellem stavning og 
udtale for at vurdere, hvor-
for og hvordan en tekst skal 
ændres 
 
programmer som giver mu-
lighed for opslag, fx ordbø-
ger, grammatikker og digi-
tale bøger 

programmer som kan oversætte hele 
udtryk, verbalformer eller sætninger fra 
et sprog til et andet 
 
programmer som indeholder tekstdata-
baser, hvor eleven kan finde store dele 
af eller hele tekster som originaltekst 
og/eller i oversættelse til et moderne 
fremmedsprog 
 
programmer som kan omsætte elevens 
tale til tekst 
 
programmer som er downloadede pro-
grammer, som kræver internet for at 
fungere 
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Spansk begyn-
dersprog A 

M     programmer som ikke kan 
ændre elevens tekst-input i 
væsentlig grad, fx tekstbe-
handlingsprogrammer, fordi 
eleven skal anvende viden 
om syntaks, morfologi, ord-
forråd mm. programmer 
som kan læse tekst op, fordi 
eleven selv skal anvende vi-
den om forholdet mellem 
stavning og udtale for at vur-
dere, hvorfor og hvordan en 
tekst skal ændresprogram-
mer som giver mulighed for 
opslag, fx ordbøger, gram-
matikker og digitale bøger 

programmer som kan oversætte hele 
udtryk, verbalformer eller sætninger fra 
et sprog til et andetprogrammer som in-
deholder tekstdatabaser, hvor eleven 
kan finde store dele af eller hele tekster 
som originaltekst og/eller i oversættelse 
til et moderne fremmedsprogprogram-
mer som kan omsætte elevens tale til 
tekstprogrammer som er downloadede 
programmer, som kræver internet for at 
fungere 

Studieretnings-
projektet 

M     ikke relevant ikke relevant 

Tysk fortsætter-
sprog A 

S     programmer som ikke kan 
ændre elevens tekst-input i 
væsentlig grad, fx tekstbe-
handlingsprogrammer, fordi 
eleven skal anvende viden 
om syntaks, morfologi, ord-
forråd mm. programmer 
som kan læse tekst op, fordi 
eleven selv skal anvende vi-
den om forholdet mellem 

programmer som kan oversætte hele 
udtryk, verbalformer eller sætninger fra 
et sprog til et andetprogrammer som in-
deholder tekstdatabaser, hvor eleven 
kan finde store dele af eller hele tekster 
som originaltekst og/eller i oversættelse 
til et moderne fremmedsprogprogram-
mer som kan omsætte elevens tale til 
tekstprogrammer som er downloadede 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/xls19/190423-hjaelpemidler.xlsx
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf19/apr/190423-laesevejledning-til-hjaelpemiddeloversigt.pdf
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internettet 
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stavning og udtale for at vur-
dere, hvorfor og hvordan en 
tekst skal ændresprogram-
mer som giver mulighed for 
opslag, fx ordbøger, gram-
matikker og digitale bøger 

programmer, som kræver internet for at 
fungere 

Tysk fortsætter-
sprog A 

M     programmer som ikke kan 
ændre elevens tekst-input i 
væsentlig grad, fx tekstbe-
handlingsprogrammer, fordi 
eleven skal anvende viden 
om syntaks, morfologi, ord-
forråd mm.  
 
programmer som kan læse 
tekst op, fordi eleven selv 
skal anvende viden om for-
holdet mellem stavning og 
udtale for at vurdere, hvor-
for og hvordan en tekst skal 
ændres 
 
programmer som giver mu-
lighed for opslag, fx ordbø-
ger, grammatikker og digi-
tale bøger 

programmer som kan oversætte hele 
udtryk, verbalformer eller sætninger fra 
et sprog til et andet 
 
programmer som indeholder tekstdata-
baser, hvor eleven kan finde store dele 
af eller hele tekster som originaltekst 
og/eller i oversættelse til et moderne 
fremmedsprog 
 
programmer som kan omsætte elevens 
tale til tekst 
 
programmer som er downloadede pro-
grammer, som kræver internet for at 
fungere 

Tysk fortsætter-
sprog B 

M     programmer som ikke kan 
ændre elevens tekst-input i 

programmer som kan oversætte hele 
udtryk, verbalformer eller sætninger fra 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/xls19/190423-hjaelpemidler.xlsx
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf19/apr/190423-laesevejledning-til-hjaelpemiddeloversigt.pdf


Maj 2021  
Se også den fulde oversigt på uvm.dk/-/hjaelpemidler.xlsx og læsevejledning hertil.  
 
 

Fag, niveau 
og prøveform 

Prøve Kendt materi-
ale forud for 
prøven 

Forudsat hjælpemiddel Eksempler på tilladt 
brug af internettet (skal 
fremgå af undervis-
ningsbeskrivelsen) 

Eksempler på ikke-tilladt brug af 
internettet 
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væsentlig grad, fx tekstbe-
handlingsprogrammer, fordi 
eleven skal anvende viden 
om syntaks, morfologi, ord-
forråd mm. programmer 
som kan læse tekst op, fordi 
eleven selv skal anvende vi-
den om forholdet mellem 
stavning og udtale for at vur-
dere, hvorfor og hvordan en 
tekst skal ændresprogram-
mer som giver mulighed for 
opslag, fx ordbøger, gram-
matikker og digitale bøger 

et sprog til et andetprogrammer som in-
deholder tekstdatabaser, hvor eleven 
kan finde store dele af eller hele tekster 
som originaltekst og/eller i oversættelse 
til et moderne fremmedsprogprogram-
mer som kan omsætte elevens tale til 
tekstprogrammer som er downloadede 
programmer, som kræver internet for at 
fungere 

 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/xls19/190423-hjaelpemidler.xlsx
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf19/apr/190423-laesevejledning-til-hjaelpemiddeloversigt.pdf

