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Information til censorer om censormøde, bedømmelse og forcensur
Dansk A Hhx og M-Eux
Dansk A særligt gymnasialt fag til merkantile eux-forløb (gl-ordning)
STUK, maj 2020

Kære censor
Tirsdag den 19/5 og torsdag den 4/6 afvikles den skriftlige prøve i dansk A på Hhx og M-Eux. Der er tilmeldt
10009 elever til prøve den 19/5. Disse fordeler sig med 9849 på ny-Hhx, 8 på gl-Hhx og 149 på M-Eux. Den
4/6 er der tilmeldt 856 elever, alle på ny-Hhx. I bedes være opmærksomme på, at I kan have opgaver på
både gammel og ny ordning, og I kan have opgaver fra såvel den 19/5 og den 4/6.
Som censor bedes du læse dette brev grundigt, inden besvarelserne rettes, da ikke alt er som det plejer,
grundet konsekvenserne af Covid-19.

God læselyst
Med venlig hilsen

Søren Husted-Pedersen
Soren.Husted-pedersen@stukuvm.dk
20342771
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1.

Virtuelt censormødet under Covid-19

Censormødet gennemføres i år virtuelt og finder sted tirsdag den 16. juni 2020 kl. 9.00.
Dansk Hhx og M-Eux afholder formøde over Teams, hvor I som censor får en invitation til deltagelse. Det
kommer til at foregå som en ”live begivenhed” med mulighed for spørgsmål via en chatfunktion. I tilgår
mødet via linket i mødeinvitationen.
Formødet foregår med start kl. 09.00, hvor der kort orienteres om evt. særlige forhold, der skal tages
hensyn til ved voteringen, resultatet af forcensuren offentliggøres og årets opgavesæt kommenteres. Dette
er stort set som det plejer, om end formen er virtuel. Formødet slutter senest 09.50, da Htx holder formøde
fra klokken 10.00.
Deltagelse i formødet er obligatorisk, og voteringen må ikke gå i gang, før mødet er afviklet. Da mødet
foregår virtuelt i år, bedes I være opmærksomme på følgende mødestruktur:




Mødet starter med velkomst og det tilsikres, at alle censorer kan tilgå mødet
Gennemgang af forcensur og kommentarer til årets opgavesæt
Spørgsmål der opstår undervejs, bedes I skrive ind i chat-funktionen

Som en back-up, hvis teknikken skulle drille, så udsendes der umiddelbart før formødet starter en PDF med
de væsentligste pointer fra orienteringen. Efter formødet voteres der, og karaktererne afgives i Netprøver
som vi plejer.

2.

Karakterlister

Skolerne sender ikke længere karakterlister separat til censorerne. Oversigt over eksaminander og
besvarelser findes udelukkende på Netprøver.dk

3.

Håndtering af opgavebesvarelser

3.1.

Digitale besvarelser på Netprøver.dk

Du bliver automatisk oprettet som bedømmer (censor) i
Netprøver.dk af ministeriet og kan efter prøven se og
downloade samtlige besvarelser. Regn med fuld
tilgængelighed dagen efter afsluttet prøve. Vær
opmærksom på, at du skal logge dig på et af de prøvehold,
du skal censurere - ikke via din egen skole.
Det er en god ide at orientere sig på ministeriets
hjemmeside på https://www.uvm.dk/gymnasialeuddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-ogafholdelse-af-proever/netproever
Her finder du bl.a. information til censorer om brugen af
Netprøver.dk, FAQ om Netprøver, brugervejledninger, mv.

4.

Bedømmelse af opgavebesvarelser

Som noget nyt, vil der i år være indlagt en ny procedure ift. karakterafgivning, da det skal angives i
Netprøver, hvilken opgave eleven har valgt. Dette har hidtil ligget i forcensuren, men kan nu også angives
ved endelig indtastning af karakterer. Funktionen har længe været et ønske, når der efterfølgende skal
laves statistik for mere detaljeret arbejde med opgavetyperne. Derfor er det en rigtig gode idé, i forbindelse
med gennemlæsningen, at notere sig, hvilken opgavetype eleven har besvaret.

4.1 Kontakt mellem censorer
Kontoret for Prøver, Eksamen og Test understreger, at der ikke skal være kontakt mellem censorer om
bedømmelser, snydeformodninger mv. inden censormødet, heller ikke i Facebook-grupper o. lign. om
opgavesæt/bedømmelse af besvarelser. Censorerne må altså ikke sætte opgaver/besvarelser fra de
skriftlige prøver under drøftelse, inden de giver karakterer på selve censormødet. En forudgående
drøftelse vil kunne komme til at indgå som et led i bedømmelsesprocessen, og det må den ikke.

4.2 Ved mistanke om snyd
På censordagen indskrives alle karakterer i netprøver.dk, hvorfor censorerne skal være opmærksomme på,
at der altid skal gives en bedømmelse af afleverede opgavebesvarelser. Karakteren kan efterfølgende
bortfalde, hvis der fx er tale om en snydesag. Husk i den forbindelse at udfylde de elektroniske blanketter
med snydeformodninger i netprøver.dk med tilstrækkeligt mange detaljer til, at institutionerne kan

behandle formodningen efterfølgende1. Til orientering skal snydeblanketten i netprøver.dk godkendes af
begge censorer, før den kan ses af institutionens eksamensansvarlige.

HUSK! Du har som censor alene mulighed for at indberette mistanke om snyd til skolens leder og kan ikke
afvise at bedømme en opgave.

4.3 Votering og bedømmelseskriterier
Det er vigtigt og hensigtsmæssigt, at diskussion på formødet tager afsæt i læreplanens bedømmelseskriterier.
Som censor skal du vurdere den samlede kompetence, eksaminanden viser, ved at anlægge en
helhedsvurdering. Det er vigtigt at være opmærksom på den enkelte besvarelses styrker og svagheder, og
på at en konkret besvarelse kan vise opfyldelse af flere faglige mål, selvom andre faglige mål ikke
nødvendigvis opfyldes.
Eksaminanderne skal svare på alle dele af opgaven, men censor skal være åben over for, at man kan vægte
delene forskelligt. Der kan anlægges forskellige perspektiver i besvarelserne, og eksaminanden skal kunne
finde sin egen indfaldsvinkel til at besvare opgaven.
Censor må således være åben for forskellige løsninger og synspunkter. Som censor skal du derfor være
eksaminandens “advokat” ved have en positiv holdning til bedømmelsen og se efter det, eksaminanden
faktisk mestrer.
Skriftlige censorer kan finde anvisninger på, hvordan eksaminander forventes at besvare de forskellige
opgavegenrer i Læreren Hæfte, der kan tilgås via Materialeplatformen på følgende link:
https://materialeplatform.emu.dk/node/156.html. Hvad angår de, som har nogle af de få sæt på gammel
ordning, så omtales genrer og bedømmelseskriterier i Råd og vink om vurderingskriterier, som kan tilgås
her: https://emu.dk/hhx/dansk/prover-og-eksamen.
Bedømmelsen af eksaminandens besvarelse tager altid udgangspunkt i Læreplanen for Dansk A på Hhx2,
hvori punkt 4.3 angiver, hvilke bedømmelseskriterier der lægges til grund for bedømmelsen af opgaverne.
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de
er angivet i pkt. 2.1.

1

Læs mere om oprettelse af Formodning om snyd på https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-ogeksamen/regler-og-orienteringer/vejledninger-om-snyd/formodning-om-snyd
2
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hhx-laereplaner-2017

5.

Obligatorisk forcensur

I lighed med tidligere år gennemføres obligatorisk forcensur og evaluering i forbindelse med den skriftlige
prøve. Der laves alene forcensur af de nye opgavetyper, da gammel ordning er i afløb. Ligeledes er der kun
forcensur for prøver aflagt den 19/5, idet langt størstedelen af prøverne aflægges her. Vær opmærksom på,
om det er Hhx sæt eller M-Eux sæt. Dette bør fremgå holdbetegnelsen på Netprøver.
Alle censorer skal indberette deres karakterfordeling og evaluering til fagkonsulenten via det elektroniske
spørgeskema – jf. nedenstående links.
I din gennemlæsning af besvarelserne er det en god idé at notere, hvilken opgavetype eleven besvarer.
Denne oplysning skal også bruges, når karakteren skal afgives, jf. punkt xx i dette dokument.
DEADLINE. Du skal udfylde forcensuren senest fredag den 12. juni kl.16.
Forcensur Hhx opgaver:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE5Czcs6zHYN0kshrtz5O7T5d64VUbqRNCtMawCQUCdzu4A/viewform?usp=sf_link
Forcensur M.Eux opgaver: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeymApUDnfmoK7fVayVMsMGcYfUM7idreGcXnPOrE9Sj63rg/viewform?usp=sf_link

Efter deadline gennemgår jeg skemaerne og sammenfatter kommentarerne, der præsenteres på det
virtuelle formøde den 16/6. Jeres kommentarer er vigtige, og det er en del af censorjobbet at udfylde
forcensuren. Forcensuren anvendes som grundlag for evalueringen af den skriftlige prøve og dermed også
som grundlag for opgavekommissionens arbejde det kommende år.

6.

Indtastning af karakterer på censormødet

Karakterfordelingerne skal indtastes direkte på censormødet af hver censor individuelt og direkte i
Netprøver.
Når begge censorer har indtastet samme karakter i Netprøver vil du kunne se, at
karakteren er godkendt med et flueben i feltet Status.
Yderligere information om Netprøver og praktiske forhold vil blive behandlet på
selve censormødet.

Mange venlige hilsner og på virtuelt gensyn

Søren Husted-Pedersen
Fagkonsulent i dansk
Soren.Husted-pedersen@stukuvm.dk
20342771

