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Justeret prøvefagsudtræk for stx, hhx, htx og hf i henhold til Lov 

om gymnasiale uddannelser (Lovforslag nr. L 58) 

 

Indledning  

Som følge af Lov om gymnasiale uddannelser (Lovforslag nr. L 58) vil 

prøvefagsudtrækket, herunder antallet af prøver, blive justeret gældende 

for elever og kursister, der påbegynder en gymnasial uddannelse fra den 

1. august 2017. 

 

Det justerede prøvefagsudtræk vil fremadrettet indgå i Prøve- og eksa-

mensinformation, som er en samling af de myndighedskrav, der berører 

prøve- og eksamensadministrationen i de gymnasiale uddannelsesinstitu-

tioner, jf. eksamensbekendtgørelsens § 5.  

 

Prøvefagsudtræk og prøvefag for stx, hhx og htx 

Antal prøver  

For elever uden ekstra A-niveaufag, der har påbegyndt eller påbegynder 
deres sammenhængende gymnasiale uddannelse (stx/hhx/htx) 1. august 
2017 eller senere, er antallet af prøver ti, herunder et studieretningspro-
jekt (SRP) i stx eller et studieområdeprojekt (SOP) i htx og hhx samt en 
prøve i skriftlig prøve i dansk A samt i uddannelsen til teknisk studenter-
eksamen en prøve i teknikfag på A-niveau.. Antal udtrukne prøver er 
herefter for stx og hhx otte og for htx syv. Elever med ekstra A-
niveaufag skal aflægge et tilsvarende antal ekstra prøver.  
 

Prøvefagsudtræk  

Det afgørende princip ved prøvefagsudtrækket er, at den enkelte elev 

ikke på forhånd kan regne ud, at der er prøver, der ikke kan komme i 

udtræk, hverken ved den aktuelle termin eller ved kommende terminer. 

For at sikre det må en elev normalt højst indstilles til prøve i fire ordinæ-

re prøveterminer, typisk tre sommerterminer og en vintertermin.  



 2 2 

Den enkelte elev skal aflægge minimum tre skriftlige og tre mundtlige 

prøver. Såfremt der er htx-elever, der ikke kan opfylde kravet om tre 

skriftlige prøver, kan SOP samt teknikfag A tælle som en skriftlig prøve i 

de medtællende prøver, der kræves.  

 

Udtræk ved afsluttende termin (uddannelsens afslutning).  

1. Først sikres, at antallet af skriftlige prøver er tilstrækkeligt, om mu-

ligt fire. Med udgangspunkt i antallet af tidligere aflagte skriftlige 

prøver udtrækkes fra elevens prøvefagsrække (udmeldt af XPRS) de 

først forekommende skriftlige prøvefag, således at det samlede antal 

skriftlige prøver - inklusive prøven i skriftlig dansk - i alt bliver fire. 

Kun i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at opfylde de fire, er tre til-

strækkeligt.  

2. Dernæst sikres, at alle aflægger mindst én af prøverne i A-niveaufag 

med både skriftlig og mundtlig prøve ved at supplere med manglen-

de fag i den først forekommende prøveform i prøvefagsrækken.  

3. Herefter kontrolleres, om antallet af aflagte mundtlige prøver er 

mindst tre. Såfremt det ikke er tilfældet, udtrækkes det først fore-

kommende mundtlige prøvefag.  

4. For elever med mere end det krævede antal A-niveaufag udtrækkes 

nu – om muligt – fra prøvefagsrækken det antal skriftlige prøver, 

som eleven har ekstra A-niveaufag.  

5. Til slut sikres det tilstrækkelige antal prøver i forhold til det samlede 

antal prøver ved at udtrække det nødvendige antal af først fore-

kommende, ikke udtrukne prøvefag i prøvefagsrækken uanset prø-

veformen. 
 

Udtræk ved øvrige terminer.  

1. Såfremt der er fag/prøver i gruppe 1 i elevens prøvefagsrække (ud-

meldt af XPRS), udtrækkes den først forekommende prøve. 

2. Forekommer der herefter i prøvefagsrækken et fag på B-niveau med 

både skriftlig og mundtlig prøve, og er faget ikke udtrukket under 

pkt.1, udtrækkes fagets først forekommende prøveform. Er antallet 

af fag på B-niveau med både skriftlig og mundtlig prøve, der ikke er 

udtrukket efter pkt. 1, større end ét, udtrækkes kun det første. 

3. Antallet af prøver ved den pågældende termin bliver således nul, en 

eller to. 

4. Ved udtræk af prøvefag til sommerterminen 2g udtrækkes højst ét 

fag på C-niveau, og det sikres at eleven efter terminen har aflagt mi-

nimum to prøver.  
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”alle eller ingen”-hold 

For prøvehold i billedkunst, dans, drama, erhvervscase, idræt, mediefag, 

musik og teknologi gælder, at enten udtrækkes hele holdet, eller også 

udtrækkes ingen. Det indbefatter naturligvis ikke elever, som har valgt at 

opgradere faget på et højere niveau, ligesom ”alle eller ingen” reglen ikke 

gælder for blandede hold (hf+stx). Hf-elever kan i sidstnævnte tilfælde 

komme til prøve uden stx-eleverne.  

 

Elever, der ved afslutningen af øvrige, tidligere terminer er tilmeldt to 

eller flere prøver med ”alle eller ingen”, kan højst blive udtrukket til én af 

prøverne. 

 

Prøvefagsudtræk for hf 

Indberetning af prøvehold 

Indberetning af elever til prøve i kultur- og samfundsfaggruppe og na-

turvidenskabelig faggruppe foretages til XPRS ved holdenes afsluttende 

termin. Indberetningen skal indeholde hver af de to faggruppers tre fag, 

der kan udtrækkes til prøve. 

 

Prøvefagsudtræk 

Udtrækket foretages for den termin, hvor undervisningen i kultur- og 

samfundsfaggruppe henholdsvis naturvidenskabelige faggruppe afsluttes.  

Den enkelte faggruppes prøvefag udtrækkes fra XPRS’ udmeldte prøve-

holdsrække, som det først forekommende af de tre fag i faggruppen. 

Hvis eleven har valgt at opgradere faget på et højere niveau udtrækkes 

det næst forekommende fag fra den udmeldte prøveholdsrække.  
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