
Eksamen og prøver på særlige vilkår

Regler og retningslinjer

Indstilling af CD-ORD og IntoWords



Grundskole

Skolens leder skal tilbyde særlige prøvevilkår til elever med 
psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder.

Ordblindhed (elever der er testet rød i ordblindetesten) er en fysisk 
funktionsnedsættelse.



Særlig tilrettelæggelse kan være:

- Prøvens form og rammer
- Brug af hjælpemidler
- Tildeling af ekstra tid
- Fravigelse af krav om gruppeprøve
- Ændring af opgaven

OBS: der må ikke ske en ændring af prøvens faglige niveau



Hvad må bruges i hvilke prøver?

Ordforslag
- Alle prøver (Dansk retskrivning dog kun ordblinde)

Oplæsning
- Alle prøver (I sprogfag mulighed for at få udleveret lydfil)

Tale-til-tekst (eleven skal sidde i eget lokale):
- Dansk, skriftlig fremstilling, FP9 
- Matematik med hjælpemidler, FP9 
- Engelsk, tysk og fransk, opgave i fri skriftlig fremstilling, FP9 
- Dansk, skriftlig fremstilling, b og c - delen, FP10 
- Matematik, FP10 
- Engelsk, tysk og fransk, hæfte 2, FP10



Test af hjælpemidler

Det er skolelederens ansvar at sikre, at IT-hjælpemidler virker.

IT-hjælpemidlerne kan testes på uvm.dk/test-it



Ungdomsuddannelser

Der findes ikke samlede retningslinjer.

Der er mulighed for prøveafholdelse på særlige vilkår og brug af hjælpemidler. Skolens 
rektor bevilger dette.



CD-ORD

1. Browser: Internet Explorer eller Google Chrome (CD-ORD 9 kun Internet Explorer)

Chrome: Kontroller at CD-ORD plug-in er slået til: 
indstillinger-flere værktøjer-udvidelser

Explorer: Fjern beskyttet tilstand: indstillinger – internetindstillinger –
sikkerhed – fjern flueben i ”Aktivér beskyttet tilstand” – genstart Explorer



CD-ORD

2. PDF-læser: Adobe Reader skal være standard pdf-læser

3. Kun CD-ORD 9: Kontrollér at Adobe plugin er installeret



IntoWords

1. Browser: Google Chrome

2. Åbn Chrome og log ind i IntoWords, før du åbner onlineprøven

3. Hvis prøven udleveres lokalt: tillad adgang til lokale filer: 
a) indstillinger – flere værktøjer – udvidelser – IntoWords –
Detaljer – ”Tillad adgang til webadresser” skal være slået til

b) Indstillinger – avanceret – downloads – ”Spørg, hvor hver
enkelt fil skal gemmes, inden download begynder” skal være slået til



Hvis IntoWords Cloud site er blokeret:

1. Tryk på de 3 prikker i chromebrowseren 

eller tryk (Ctrl+Shift+Del)

2. Tryk på Flere værktøjer.

3. Tryk på Slet browserdata.

4. Sæt kun flueben i “Cookies og andre websitedata”

5. I “Ryd de følgende elementer fra” skal den stå til “altid”.

6. Tryk “RYD BROWSERDATA” og genstart Chrome og 

login i IntoWords Cloud igen.



IntoWords Mac

Kontroller at IntoWords har fuld adgang:
Klik på æblet i højre hjørne – Systemindstillinger –
Sikkerhed og anonymitet – anonymitet – Tilgængelighed –
Hængelåsen – Sæt flueben i IntoWords

Hvis der er netadgang til prøven – anvend IntoWords Cloud


