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Information til censorer om censormøde, bedømmelse og forcensur 

 

Dansk A Htx og T-Eux 

STUK, maj 2021 

 

Kære censor 

Torsdag den 20/5 og fredag den 21/5 afvikles den skriftlige prøve i dansk A på Htx og T-Eux. Der er i alt 

tilmeldt 5063 elever til disse to prøvebegivenheder. I kan have opgaver fra såvel Htx elever som fra T-Eux 

elever.  

Som censor bedes du læse dette brev grundigt, inden besvarelserne læses og vurderes. 

 

 

  

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 igen i år virtuelt og der er i allokeringsbrevet orienteret herom. Det virtuelle 

censormøde finder sted tirsdag den 15. juni 2020.  

Dansk Htx og T-Eux afholder formøde over platformen Virtual Hive. I vil i perioden fra den 7/6 – 10/6 

modtage en mail til den e-mailadresse, som jeres ansættelsesinstitution har indberettet. I skal være 

opmærksom på, at mailen kan ende i uønsket mail-mappen eller i et spamfilter. I kan derfor med fordel 

bede jeres IT-afdeling om at whiteliste e-mailadressen på forhånd for at undgå dette. 

På formødet orienteres der kort 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.  

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 

 Mulighed for spørgsmål 
 
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/gymnasiale-

uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-

afholdelse-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 
I forbindelse med karakterafgivningen skal det angives i Netprøver, hvilken opgave eleven har valgt. Dette 

har hidtil ligget i forcensuren, men kan nu også angives ved endelig indtastning af karakterer. Det kan 

derfor være 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 må 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. 

                                                           
1 Læs mere om oprettelse af Formodning om snyd på https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-
eksamen/regler-og-orienteringer/vejledninger-om-snyd/formodning-om-snyd 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer/vejledninger-om-snyd/formodning-om-snyd
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer/vejledninger-om-snyd/formodning-om-snyd


 

 

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 Prøvebanken på følgende link:  

https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/proevematerialer/GYMUDD/DAN/DANAHTX 

Bedømmelsen af eksaminandens besvarelse tager altid udgangspunkt i Læreplanen for Dansk A på Htx2, 

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. 

 

 

                                                           
2 https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/htx-laereplaner-2017 
 

https://www.prøvebanken.dk/proevematerialer/GYMUDD/DAN/DANAHTX
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/htx-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 ”store terminer”; altså prøven, der afvikles fredag den 21/5, idet 

langt størstedelen af prøverne aflægges her. Med anonymiseringen er der i dette skoleår ikke mulighed for 

at sondre mellem ”rene” Htx besvarelser og T-Eux besvarelser.  

Alle censorer skal indberette deres karakterfordeling og evaluering til fagkonsulenten via det elektroniske 

spørgeskema – jf. nedenstående link. 

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 4.0 i dette dokument.  

DEADLINE. Du skal udfylde forcensuren senest fredag den 11. juni kl.16. 

Forcensur Htx opgaver: https://forms.gle/YxSAaiyBgHtBvzMd6 

 

 

Efter deadline gennemgår jeg skemaerne og sammenfatter kommentarerne, der præsenteres på det 

virtuelle formøde den 15/6. 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. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/YxSAaiyBgHtBvzMd6


 

Mange venlige hilsener og på virtuelt gensyn 

 

 

 

Søren Husted-Pedersen 

Fagkonsulent i dansk, kulturforståelse, almen sprogforståelse og studieområdet 

Soren.Husted-pedersen@stukuvm.dk 

20342771 
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