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INFORMATION TIL CENSORER I SKRIFTLIG DANSK
- sommercensuren 2020
Nicolai Rekve Eriksen, fagkonsulent i dansk på stx og hf
Kære censor,
Censorallokeringen er nu afsluttet for sommereksamen 2020.
Det er tilstræbt, at alle allokerede stx-censorer har fået den ønskede mængde eksamensstile.
Desværre er det i år ikke muligt at opfylde ønsker om 100 timer for hf-censorer. For at sikre, at alle
censorer kommer i spil, har vi bestræbt os på at tildele alle så tæt på 50 timer som muligt, men enkelte
vil opleve, at de har fået færre timer, og enkelte vil opleve at de har fået flere. Nogle censorer har fået
opgaver fra to sæt, og enkelte vil endda opleve at få ganske få opgaver fra det ene af sættene – helt ned
til én.
Det har været et stort puslespil at få censuren til at gå op på bedst mulig vis, og jeg anmoder derfor om,
at du så vidt muligt accepterer den allokering, du er blevet tildelt – med de uhensigtsmæssigheder, der
måtte være.
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KONSEKVENSER AF COVID-19
Den aktuelle situation får disse konsekvenser for afviklingen af årets skriftlige prøver i dansk:
-

Prøverne afholdes over to runder: 19.5. og 3.6. (stx) / 4.6. (hf).
Det fysiske censormøde i Odense d. 16.6. er aflyst.
Censuren skal finde sted som planlagt d. 16.6., men den afvikles i år telefonisk eller virtuelt.
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-

Dansklærerforeningens kursus ’Censur og de nye skriftlige eksamensgenrer’ d. 25.3. blev aflyst.
I stedet afholder Dansklærerforeningen 3 virtuelle ’Samtaler om skriftlighed og danskfag – også
i en coronatid’ for alle interesserede. Her vil der også være mulighed for at stille spørgsmål til fx
genrerne eller forhold omkring censur. Nærmere oplysninger kan findes på foreningens hjemmeside og facebook-side.

RETTEPERIODEN
Sommerterminen 2020 er første skriftlige prøve for stx-eleverne efter de nye læreplaner (2017) og dermed de nye skriftlige genrer. Det er derfor afgørende, at alle skriftlige censorer grundigt forbereder sig
på mødet med de nye genrer.
Før censurarbejdet påbegyndes, skal censorer orientere sig i denne vejledning: https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/Til%20skriftlige%20censorer%20dansk%20stx%20og%20hf%202020.pdf
Dette dokument indeholder oplysninger om de enkelte genrer samt en afgrænsning af de kriterier, eksamensstilene skal vurderes ud fra. Desuden er der forslag til retteark samt eksemplariske bedømmelser af
6 autentiske stile. Stilene kan findes her: https://emu.dk/stx/dansk/skriftlighed/skriftlig-eksamen-ogcensur-2020
Ønskes yderligere informationer om de nye skriftlige genrer, forsøget og de vejledende sæt, kan de findes i Råd og vink og Lærerens hæfte på https://emu.dk/hf/dansk/prover-og-eksamen
Under fanen ’Opgavegenrer’ i opgavesættene er genrerne defineret i en mere kortfattet og elev-/kursistvenlig form.

Opmærksomheden henledes i særlig grad på disse to forhold:
1) Eftersom det for stx-elevernes vedkommende er første gennemløb med de nye genrer, anmodes censorer i år om at udvise en ekstra grad af konduite og smidighed over for de enkelte
eksaminander og lade evt. tvivl komme eleven til gode
2) Selv 12-taller kan rumme mindre fejl og mangler ifølge karakterbekendtgørelsen. I danskbesvarelser vil det altid være muligt at pege på noget, som kan være bedre – enten formmæssigt
eller indholdsmæssigt – også i gode besvarelser. Her er det vigtigt at hæfte sig ved den rummelighed, som de vejledende karakterbeskrivelser lægger op til. De kan findes i vejledningerne til læreplanerne.

Kommunikation om opgavesæt og besvarelser
Der må ikke kommunikeres om konkrete elevbesvarelser før på censordagen. Det gælder både kommunikation med medcensor og med andre lærere fx i facebookgrupper.
Der skal også venligt, men bestemt, anmodes om, at de enkelte opgavetekster og opgaveformuleringer
ikke gøres til genstand for drøftelser i offentlige fora af hensyn til elevernes retssikkerhed.
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Som skriftlig censor skal man udøve pålidelig, ensartet og retfærdig bedømmelse. En censor har
tavshedspligt jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser § 27, stk. 2, og det er udelukkende på censormødet d. 16. juni, at alle
afgørelser vedr. bedømmelse og evt. formodning om plagiat finder sted.

Netadgang til prøven
Ifølge Eksamensbekendtgørelsen er eleverne underlagt følgende regler:
§ 15. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger.
Stk. 2. Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder. (Eksamensbekendtgørelsen)
Det betyder, at eleverne som udgangspunkt har adgang til det materiale, som fremgår af elevernes Undervisningsbeskrivelser. Det betyder, at en henvisning til en hjemmeside ikke nødvendigvis i sig selv er
et brud på reglerne om adgang til internettet. Læs mere om formodning om snyd i afsnittet senere.

Håndtering af digitale opgavebesvarelser i netprøver.dk
Alle opgaver afleveres i netprøver.dk. Du er oprettet som bedømmer i systemet og kan logge på med
NemID eller UNI-login. Opgaverne vil her være tilgængelige efter prøven, når de har været igennem
både virus- og plagiatkontrol. På selve censordagen indskrives alle karakterer og elevernes opgavevalg i
netprøver.dk.
Du har på platformen mulighed for at benytte de tilknyttede bedømmerværktøjer, fx tilføjelser af egne
bemærkninger på besvarelser. Det anbefales dog, at du noterer og opbevarer noter til brug ved voteringen særskilt fx på de vejledende retteark. Det digitale værktøjs muligheder må ikke uhensigtsmæssigt ændre bedømmelsesprocessen, hvis formål er en opsummering af besvarelsens styrker og svagheder i en helhedsvurdering. Markeringsfunktionerne bør derfor udelukkende anvendes i bedømmelsesøjemed til markering af fx typiske passager, der kendetegner besvarelsens kvaliteter og kan bidrage til en
helhedsbedømmelse, ikke til at rette eller optælle evt. forekommende fejl og mangler.

CENSORMØDET
Samtlige skriftlige prøver censureres den 16.6.
Der vil fra kl. 8.30 være adgang til en vodcast med centrale oplysninger om årets sæt, retningslinjer for
voteringen og diverse formalia. Powerpoint-oplægget, som vodcasten bygger på, vil også være tilgængelig. Begge dele kan findes her: https://filkassen.statens-it.dk/userportal/#/shared/public/sJd6Wg-Xekuil3pI/Censorm%C3%B8de%20dansk%202020 eller her: https://drive.google.com/open?id=1X_X12g20uKMxtdPlurB4MC9Emej5MBH. Her findes også en kort instruktion til, hvordan man indtaster karakterer og opgavevalg i Netprøver.
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Det er et krav, at alle censorer ser oplægget. Censureringen af opgaverne kan finde sted derefter.
Du kan forud for censormødet teste linket. Hvis du ikke kan få adgang, beder jeg dig skrive til mig
forud for censormødet.
Censorerne voterer årets opgavebesvarelser parvist i rettegrupperne – som vi plejer.
Før censormødet:
-

De enkelte rettegrupper aftaler selv (senest d.15 juni), om voteringen sker telefonisk eller virtuelt i Skype, Teams eller lignende. Gruppen organiserer selv den virtuelle mødeplatform.
Det er ikke tilladt at votere, før man har hørt fagkonsulentens oplæg om årets opgavesæt.

Undervejs i censormødet:
-

Censorer indtaster løbende karakterer og eksaminandernes opgavevalg i netprøver.dk. Censorerne har ansvaret for, at alle karakterer er indtastet den 16. juni, gerne senest kl. 16.
Fagkonsulenten er til rådighed for evt. spørgsmål pr. mail eller telefon fra 10-17 på selve censordagen.

Før eller umiddelbart efter censormødet:
-

Censorer evaluerer årets sæt:

Links til evaluering
Hf: https://forms.gle/PAoF85Cumm4992AB8
Stx: https://forms.gle/4jFXdmyGNBR1HhWk8

Ved mistanke om snyd
Alle opgaver er igennem plagiatkontrol i netprøver.dk, og den enkelte opgave får herefter en procentsats. Den enkelte skole undersøger på baggrund af procentsatsen opgaverne for plagiat, da der også
kan være tale om fx citater m.v.
Hvis man som censor undervejs i læsningen af en opgave får mistanke om snyd, skal man ikke kontakte den pågældende skole eller medcensor. Censorerne skal oprette en formodning i netprøver.dk
med henvisning til vejledningen herom. Herefter er den eksamensansvarlige på institutionen ansvarlig
for at følge op på sagen. Vejledningen kan findes på denne side.
Der skal fastsættes en karakter for alle besvarelser. Det gælder også besvarelser, hvor man har mistanke om snyd. Og mistanken skal ikke i sig selv føre til en lavere karakter. Det er efterfølgende rektors opgave at undersøge, om mistanken kan bekræftes. I givet fald bortfalder den karakter, som de
to censorer er nået frem til, og eksaminanden bortvises fra den pågældende prøve.
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I tilfælde af uenighed mellem to censorer
Det er ikke en mulighed, at to censorer afleverer forskellige karakterer. Hvis to censorer ikke kan
blive enige trods ihærdige forsøg, der blandt andet indbefatter genlæsning af besvarelsen, sker karakterfastsættelsen efter reglerne i Karakterbekendtgørelsen. Det betyder, at uenighed om to på hinanden følgende karakterer fører til, at eleven får den højeste af de to karakterer. Fagkonsulenten må ikke inddrages i bedømmelsen, men man kan kontakte fagkonsulenten i forbindelse med principielle problemstillinger.

KLAGESAGSPROCEDURE






Kun elever (ikke lærere) kan klage, og det foregår ved at klage til rektor.
Rektor kan afvise en klage eller sende den videre til de to censorer.
Censorerne udarbejder på baggrund af elevens klage hver for sig en faglig udtalelse. Disse udtalelser indgår i rektors vurdering af, om der er behov for ombedømmelse. Eksaminanden tilbydes ombedømmelse, hvis der skønnes at være berettiget tvivl om bedømmelsen.
En elev kan klage over rektors afvisning af klagen. Sagen ender i Eksamenskonteret, hvor der
træffes afgørelse om, der er anledning til enten ombedømmelse eller omprøve.
En ombedømmelse kan føre til en lavere karakter.

Med venlig hilsen – og god arbejdslyst
Nicolai Rekve Eriksen, fagkonsulent
Tlf.: 51 70 95 78
E-mail: Nicolai.Rekve.Eriksen@stukuvm.dk
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