
Maj 2020 

Information til skriftlige censorer i international økonomi, niveau A 

Kære skriftlig censor 

På torsdag d. 28. maj 2020 afvikles dette års skriftlige eksamen i international økonomi.  I år er det 
planlagt at 1.294 elever skal besvare prøven mod sidste års antal på 3.190 elever.  Forskellen skyldes 
primært de særlige omstændigheder der er indtruffet i slutningen af dette skoleår. 

Allokeringsbreve med oversigt over opgavetildeling skulle på nuværende tidspunkt være 
(gen)udsendt, og nedenstående informationer skal læses med stor omhyggelighed inden 
opgavebesvarelserne rettes.  Bemærk venligst, at det traditionelle censormøde i Odense er erstattet 
med en virtuel afvikling, hvor formødet, votering og afgivelse af karakterer dette år foregår via den 
elektronisk platform Microsoft Teams.  Nærmere orientering om dette følger. 

Ligesom sidste år vil der i år være forcensur, hvor afgivelse af kommentarer og foreløbig 
karaktertildeling skal indtastes med seneste deadline d. 14. juni kl. 12.00. 

Med ønske til alle om en god afvikling af censuren 



Netprøver.dk 
Alle institutioner skal benytte Netprøver.dk til afvikling af deres skriftlige prøver (også for IØ).  
Eleverne afleverer deres opgavebesvarelse i pdf-formatet på Netprøver.dk, og disse besvarelser kan 
som udgangspunkt downloades lige efter eksamen er afviklet.  Bemærk at plagiatkontrollen kan 
således være uafsluttet, hvorfor man bør vende tilbage til besvarelserne og kontrollere for dette. 

Såfremt en elev mod forventning afleverer én eller flere filer som ekstramateriale, indgår dette som en 
del af elevens besvarelse og skal derfor indgå i den samlede bedømmelse.  Alle brugere (elever som 
bedømmere) logger ind med deres UNI-Login eller NemID.  
Censorerne skal afgive de endelige karakterer direkte i Netprøver.dk (dvs. ingen karakterlister).  

Det er en god idé hurtigt at kontrollere om du kan tilgå besvarelserne og, at du har modtaget de 
korrekte besvarelser fra de prøvehold, der står anført i allokeringsbrevet fra ministeriet, så du hurtigt 
kan nå at kontakte din skole om evt. manglende opgaver o.l..   

På dette link finder du flere informationer og en guide til censorer om brug af Netprøver.dk o.m.a..  
Eventuelle tekniske spørgsmål bør rettes til teknisk support for Netprøver.dk på telefon: 70 21 21 50 

Evaluering og bedømmelse 
I forbindelse med evalueringen og bestræbelserne på at sikre en pålidelig og ensartet bedømmelse af 
elevernes opgavebesvarelse skal alle censorer senest d. 14. juni 2020 kl. 12.00 – have evalueret og 
besvaret udvalgte spørgsmål og indtastet karakterer i følgende elektroniske spørgeskema: 

Link til evaluering af elevbesvarelserne (forcensur):  spørgeskema 

(Såfremt man ikke er helt færdig med alle bedømmelserne, indberettes blot de rettede opgaver). 

Kort efter afviklingen af den skriftlige eksamen udsendes en foreløbig bedømmelsesvejledning og 
tjekliste til brug for den foreløbige evaluering.  I den forbindelse vil der frem til d. 2. juni kl. 12.00 være 
mulighed for at indsende eventuelle kommentarer til den foreløbige bedømmelsesvejledning og 
tjekliste elektronisk, hvorefter opgavekommissionen og jeg revurderer bedømmelsesvejledningen og 
tjeklisten.  Efterfølgende udsendes den endelige bedømmelsesvejledning og tjekliste senest d. 3. juni 
2020.   
Det anbefales således, at man genbedømmer elevbesvarelserne man tidligere har bedømt ud fra denne 
nye endelige bedømmelsesvejledning og tjekliste, der fremsendes senest d. 3. juni. 

Selve grundlaget for bedømmelsen skal findes i læreplanens pkt. 4.3 der anfører:  
”Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som 
de er angivet i pkt. 2.1. Ved begge prøver gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens 
præstation.”  

Der kan endvidere henvises til uddybende forklaringer og anvisninger generelt om eksamensopgaven 
efter den nye reform i ”Lærerens hæfte i international økonomi” der findes på materialeplatformen. 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=358J-Gl2p0aZeBu_D6X_zVppITBdLi1Krnej23usX_ZURDlVR0IwNzZTODdIUVVGOUpaNURNSjIyRS4u


Virtuelt censormøde og votering 
Censormødet afvikles i år virtuelt d. 16. juni fra kl. 9.00.  Den elektroniske platform hvorunder 
censormødet finder sted bliver Microsoft Teams, og der vil blive oprettet underkanaler for de enkelte 
rette-grupper, der således kan votere live via video- og chat-funktionen i Teams.  Det vil naturligvis 
stadigt være muligt at ringe til hinanden i forbindelse med voteringen såfremt man ønsker det.  Primo 
juni fremsendes en mail med nærmere information om dette og tilgangen til Teams. 

Det virtuelle censormøde indledes med en gennemgang af præmissen for dette års opgave af 
formanden for opgavekommissionen, hvorefter jeg afslutter formødet med en gennemgang af formalia 
for dagen og censorernes foreløbige evaluering jf. førnævnte elektroniske spørgeskema. 

Formødet er obligatorisk for skriftlige censorer og voteringen må ikke gå i gang før mødet er afviklet. 
Undervejs på formødet kan der stilles spørgsmål (gerne relevant for alle) ved at skrive i chat-funktion 
på Teams.  Alternativt kan jeg kontaktes pr. mail eller over telefonen.  
Efter formødet vil censorerne få adgang til en pdf-fil med de væsentligste pointer fra formiddagens 
orientering.  

Konkret voteres der ved, at 1.censor (jf. allokeringsbrevet) udmelder sin karakter, hvorefter 2. censor 
fremsætter sin, og man finder enighed.  Skulle der, mod forventning, opstå uenighed om en 
karakterfastsættelse, selv efter fornyet læsning af besvarelsen – sker karakterfastsættelsen efter 
reglerne i ”Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse” § 14, stk. 2:  

”Stk. 2.  Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. 
Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. 
Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, 
hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter.” 

Efter voteringen af de enkelte elever/hold kan karaktererne indgives direkte i Netprøver.dk. Når 
begge censorer har indtastet samme karakter i Netprøver.dk vil man kunne se, at karakteren er 
godkendt (med et flueben i feltet ”Status”).  Yderligere information om Netprøver.dk og praktiske 
forhold vil blive gennemgået på selve censor(for)mødet.  

Kontoret for Prøver, Eksamen og Test understreger, at der ikke må være kontakt mellem censorer om 
bedømmelser, snydeformodninger m.v. inden censormødet, heller ikke via Facebook-grupper eller 
lignende om opgavesæt/bedømmelse af besvarelser. Censorerne må altså ikke sætte 
opgaver/besvarelser fra de skriftlige prøver under drøftelse, inden der gives karakterer til det 
virtuelle censormøde. En forudgående drøftelse vil således kunne komme til at indgå som et led i 
bedømmelsesprocessen, og det må den ikke.  

Mistanke om snyd 
Der skal indgives en karakter for alle opgavebesvarelserne på Netprøver.dk på censordagen d. 16. juni 
2020.  Denne karakter kan efterfølgende bortfalde, hvis der fx er tale om en snydesag.  Såfremt man 
har mistanke om snyd skal man udfylde de elektroniske blanketter med ”snydeformodninger” i 
Netprøver.dk med detaljerede oplysninger – så institutionerne efterfølgende kan behandle 
formodningen.  Læs mere om dette på følgende link. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/262
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer/vejledninger-om-snyd/formodning-om-snyd


Opsummering af arbejdsprocessen 

Oversigt 

Dato (år 2020) Opgaver Links 

28. maj Afvikling af skriftlig eksamen i international økonomi 

28. maj – 2. juni Kommentarer til foreløbig bedømmelsesvejledning og 
tjekliste indtastes. 

Link til dette følger i 
mailen med 
bedømmelses-
vejledningen 

3. juni Endelig bedømmelsesvejledning og tjekliste 
rundsendes pr. mail 

3. juni – 14. juni Forcensur – dvs. kommentarer og karakterer 
indtastes af alle censorer i spørgeskemaet via 
ovenstående link 

Spørgeskema 

16. juni Virtuelt formøde kl. 9.00 (oplæg om eksamensopgaven 
og formalia) 

Link og info til 
Teams følger i mail 
primo juni 

16. juni Efter formødet aftaler de enkelte rette-grupper, 
hvorledes voteringen skal afvikles (Teams eller 
telefonisk). 

Dvs. 1. censor (fremgår af allokeringsbrevet) 
kontakter medcensor (2. censor) til live votering i 
Teams eller pr. telefon. 

Jeg er klar til at svare på  spørgsmål pr. mail, telefon 
eller live via chatten i Teams.  

Bemærk: Når den enkelte rette-gruppe er færdig med 
voteringen og de sidste karakterer er indtastet i 
Netprøver.dk kontaktes og orienteres fagkonsulenten 
pr. mail.  

Dette dokument for censorer til skriftlig eksamen findes endvidere på UVM’s hjemmeside ved dette link 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=358J-Gl2p0aZeBu_D6X_zVppITBdLi1Krnej23usX_ZURDlVR0IwNzZTODdIUVVGOUpaNURNSjIyRS4u
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/for-censorer/til-censorer-paa-hhx-og-htx

