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Til censorerne ved de skriftlige prøver i matematik stx & 
hf, maj-juni 2021 

 

Kære Censor 

 

De skriftlige prøver i matematik hfC, hfB, stxB og stxA ved sommerter-

minen 2021 er afholdt onsdag og fredag den 26. og 28. maj 2021. Der 

har ingen meldinger været om uregelmæssigheder, så jeg forventer, at det 

praktisk har fungeret ude på skolerne.  

 

Skolerne skal sende besvarelserne af delprøve 1 på prøvedagen (med 

sporbar post eller elektronisk). Venligst kontrollér, at I modtager alle be-

svarelser, der er angivet på allokeringslisten, og at I kan åbne filerne. Er 

der tekniske vanskeligheder med elektroniske formater bedes I i første omgang 

selv henvende jer til den pågældende skole og finde en passende løsning. 

Institutionen fremgår af holdlisten i netprøver.dk, men kan ikke ses i al-

lokeringsbrevet. 

 

I har også fået oplyst, hvilke kolleger, I er i rettegrupper med. Enkelte 

censorer er i flere rettegrupper. I kommunikerer som sædvanlig indbyr-

des vedr. forsendelse og adresser – normalt sender 1. censor til 2. cen-

sors privatadresse, som er angivet i allokeringsbrevet. Vær opmærk-

somme på at få 1. censuren afsted, så den når frem til 2. censor senest 

når halvdelen af retteperioden er gået. Skulle der opstå problemer, så 

kontakt medcensor. 

 

Censormødet finder sted tirsdag, den 15. juni 2021 fra kl 9.00.  

 

Censormødet afholdes på mødeplatformen Virtual Hive, og du vil mod-

tage en e-mail fra mailadressen noreply@virtualhive.live med link til 

websiden samt logininformationer mellem den 7. og 10. juni 2021. Mai-

len bliver sendt til den e-mailadresse, som din ansættelsesinstitution har 

mailto:noreply@virtualhive.live
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indberettet sammen med dine censorkompetencer. Vær opmærksom på, 

at mailen kan ende i uønsket mail-mappen eller i et spamfilter. Du kan 

evt. bede din IT-afdeling om at whiteliste e-mailadressen på forhånd for 

at undgå dette. Se yderligere oplysninger i allokeringsbrevet.  

 

Opgavesæt til de prøver, du retter besvarelser fra, kan hentes på netprø-

ver.dk, og ligesom ved tidligere terminer bliver sættene tilgængelige på 

forcensur-siden også. 

 

For så vidt angår prøven fredag, den 28. maj, tilsendes prøvesættet pr. 

mail efter afslutningen af prøven.  

Rettearbejdet 

Ved gennemgangen på censormødet benyttes for hvert hold den sorte-

ring, der er i netprøver.dk af holdets elever første gang, man tilgår hol-

det. 

 

Grundlaget for rettearbejdet er læreplanen og undervisningsvejledningen (herun-

der karakterbeskrivelserne) for det pågældende niveau.  

 

Eleven kan få op til 5 eller 10 point som angivet i opgavesættet for hvert 

delspørgsmål. I vurderingen af hvert delspørgsmål inddrages helhedsvur-

deringen, som den er beskrevet på indersiden af eksamenssættene. Al po-

inttildeling foregår efter samme tankesæt som ligger til grund for karak-

terbekendtgørelsen: Eksaminanden har som udgangspunkt fuldt point, og 

der fradrages så i forhold til mangler. Eleven skal altså ikke gøre noget 

særligt for at gøre sig fortjent til de point, I reserverer til helhedsindtryk. 

Det er omvendt: Man trækker fra i det omfang, man synes, der er der er 

grund til det. Det er klart, at ikke alle punkterne til helhedsindtrykket 

kommer i spil i hvert eneste delspørgsmål, ligesom beskrivelserne næppe 

dækker alt – brug også sund fornuft. Det betyder også, at man efter di-

verse fradrag har blik for, at eksaminanden trods alt får points for det po-

sitive, der er i besvarelsen.  

 

Eksaminanderne anvender forskellige værktøjsprogrammer. Det forven-

tes ikke, at censorerne kender ethvert tænkeligt program, men i stedet, at 

eksaminanderne præsenterer deres besvarelse i en form, hvor man kan 

følge deres tankegang, og hvor konklusionerne gives i et klart sprog med 

brug af gængs matematisk notation. Programmerne har forskellige styr-

ker og svagheder; her må man anlægge et bredt syn og lade tvivl komme 

eksaminanden til gode, også selv om et givet program ikke er ens eget 

førstevalg. Kan man følge eksaminandens tankegangen, og er besvarel-

sen i øvrigt korrekt mht. metode, symbolsprog, resultater, præsentation 

etc., så gives fuldt pointtal.  

http://www.netprøver.dk/
http://www.netprøver.dk/
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Kommentarer og mistanke om snyd 

Eventuel mistanke om snyd indberettes som også tidligere først under 

censormødet, nu via netprøver.dk, og begge censorer skal deltage. Men 

notér gerne i retteprocessen, hvad der ligger til grund for mistanken, såle-

des at en formodning om snyd efter endt diskussion på mødet nemt kan 

indberettes med en klar beskrivelse af problematikken. Indberetningen 

går til den prøveafholdende institution, der undersøger, om mistanken 

kan bekræftes. Der skal fastsættes en karakter for alle besvarelser, også 

besvarelser, hvor censorerne har en formodning om snyd, fordi spørgs-

målet om snyd først afgøres senere. Karakteren gives under den anta-

gelse, at besvarelsen er elevens egen og bortfalder i tilfælde af, at en mis-

tanke om snyd bekræftes. 

Forcensur 

Efter den politiske aftale om sommerens prøver er kun ganske få elever 

til skriftlig prøve i matematik.  

 

I stedet for den sædvanlige forcensur vil jeg pga. det meget lille elevantal 

bede 1. censor have ulejlighed med at udfylde et regneark som vedlagte 

med de tildelte points for hver elev og sende det udfyldte regneark til 

mig, samtidig med, at besvarelser af første delprøve sendes til 2. censor. 

Venligst husk ikke at anføre elevens navn el. lign, blot pointene. 

Karakterfastsættelse ved censormødet 

Ved karakterfastsættelsen anvendes som udgangspunkt standardoversæt-

telsesskalaer fra point til karakter på de forskellige niveauer, men der kan 

forekomme justeringer: standardoversættelsesskalaer er kun vejledende. 

Oversættelsen fra pointsum til karakter sker ved en helhedsvurdering foreta-

get af de to censorer på censormødet. Censorerne bedes have deres de-

taljerede pointtildeling ved hånden ved censormødet. Det fremmer for-

handlingerne om karakterfastsættelsen og gør det nemmere at justere po-

inttildeling under forhandlingen og i lyset af evt. bemærkninger ved for-

mødet. Når karaktererne for et hold er forhandlet, indtastes de i netprø-

ver.dk af begge censorer. 

 

Censor bedes blive i det virtuelle censormøde, indtil man har sikkerhed 

for, at alle karakterer, man har været med til at forhandle, er indtastet i 

netprøver.dk af begge censorer. 

 

 

God rettelyst og på gensyn til censormødet. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Kim Bertelsen 
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Fagkonsulent 

kim.bertelsen@stukuvm.dk 

Tlf 30 50 46 15  

mailto:kim.bertelsen@stukuvm.dk
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