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Høring over udkast til bekendtgørelse om prøver og 
eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser 
(eksamensbekendtgørelsen) – genindførelse af grup-
peprøver 

AC har fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøt-
te modtaget udkast til bekendtgørelse om prøver og i erhvervsrettede 
videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) til høring. AC 
har udsendt bekendtgørelsesudkastet til høring i medlemsorganisatio-
nerne og skal på den baggrund fremkomme med bemærkninger. 
 
AC noterer sig, at ændringerne i udkastet til ny bekendtgørelse vedrører 
implementeringen af de regler om gruppeprøver, tekniske ændringer 
som følge af flytning af de erhvervsrettede videregående uddannelser til 
Uddannelsesministeriet samt en ændring af andelen af eksterne prøver i 
en uddannelse til at udgøre 1/3 sådan som er gældende for universi-
tetsuddannelserne.  
 
I forlængelse heraf skal AC opfordre til, at en harmonisering af regler for 
alle videregående uddannelser tager udgangspunkt i højeste ambitions-
niveau og ikke blot laveste fællesnævner. Som konsekvens heraf fore-
slår AC, at andelen af eksamener med eksternt censur sættes til halvde-
len af uddannelsens samlede ECTS-point og ikke som foreslået til 1/3.  
 
AC er særdeles kritisk overfor den tidligere regerings beslutning om at 
afskaffe gruppeprøver og hilser følgelig genindførelsen af gruppeprøver 
velkommen. For AC er det væsentligt, at uddannelsesinstitutionerne 
råder over en bred vifte af eksamensformer, der kan understøtte fage-
nes forskellige formål og læringsforløb og at beslutningen om valg af 
prøveform følgelig træffes dér hvor uddannelserne udvikles og gennem-
føres således at prøveformen fastsættes og tilrettelægges ud fra faglige 
hensyn.  
 
AC vil gerne kvittere ministeriet for at igangsætte en reel og nyttig dia-
logproces med aktører og interessenter om, hvordan en model for gen-
indførelse af gruppeprøver kan udformes. Det er AC’s vurdering, at der 
med bekendtgørelsesudkastet er fundet en fornuftig model, hvor det 



 

Side 2 af 2 lægges ud til institutionerne at fastsætte rammerne for gruppeprøver i 
studieordningerne og at denne metodefrihed følges op med en evalue-
ring af erfaringerne med, og brugen af, gruppeprøver efter tre år.  
 
AC er enig i den ramme som bekendtgørelsesudkastet lægger hen over 
institutionernes brug af gruppeprøver, herunder at:  

 Der altid skal gives individuel bedømmelse af de studerende og 
gives individuelle karakterer ved gruppeprøver. 

 Institutionen skal sikre, at den tid, der er afsat til prøven tilpas-
ses antallet af studerende, der deltager i prøven. 

 Institutionen i studieordningen selv fastsætter regler om loft over 
antallet af gruppeprøver, om loft over antallet af deltagere i en 
gruppeprøver, og om den studerende skal have ret til at vælge 
en individuel prøve.  

 Uddannelserne skal indeholde en variation af prøveformer, der 
skal afspejle undervisningens indhold og arbejdsformer.  

 At det af eksamensbeviset skal fremgå om en prøve er gennem-
ført ved en individuel prøve eller en gruppeprøve.  

Når dette er sagt, finder AC det dog uheldigt, at bekendtgørelsesudka-
stet åbner mulighed for, at studerende kan aflevere skriftlige gruppeop-
gaver uden krav om en efterfølgende mundtlig eksamination. En eksa-
mensklage fra studerende vil være vanskeligere at behandle end klager, 
som baserer sig på de enkelte gruppemedlemmers individuelle præstati-
on ved en mundtlig eksamination over den afleverede gruppeopgave. AC 
skal derfor anbefale – primært af hensyn til de involverede lærere – at 
der enten bør være et krav om mundtlig eksamination eller at skriftlige 
gruppeopgaver som ikke følges op af en mundtlig eksamen, alene skal 
kunne bedømmes med bestået/ikke-bestået.  
 
AC skal afslutningsvist appellere til en harmonisering af høringspraksis i 
Uddannelsesministeriet, således at der ved fremtidige høringer som ge-
nerel praksis medsendes et udkast med korrekturrettelser i forhold til 
gældende bekendtgørelse. 
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