
 

 

Information til skriftlige censorer 
Stx og hhx 

STUK - Gymnasiekontoret, maj 2021 

Kære censor 

Tirsdag d. 25/5 og torsdag d. 27/5 afvikles skriftlig eksamen for tysk A på stx  og torsdag d. 27/5 for hhx 
med et stærkt reduceret elevgrundlag (færre end 100 elever på landsplan) grundet konsekvenserne af 
COVID-19. Man kan læse mere herom i den politiske aftale om sommerens prøver og eksamener fra 5. 
februar 2021 via https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210205-politisk-aftale-om-
sommerens-proever-og-eksamener. Derudover kan man med fordel også orientere sig i 
Gymnasienødprøvebekendtgørelsen, der kan tilgås her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/514.1   

Som censor bedes du læse dette brev grundigt, inden besvarelserne rettes, da ikke alt er, som det plejer.  

Proceduren for votering på censormødet vil igen i år foregå virtuelt, hvilket den også kommer til fremover. 
Du har modtaget et allokeringsbrev med en oversigt over, hvilke opgaver du skal rette, og hvilken 
rettegruppe du er i. Heri uddybes også de praktiske omstændigheder vedrørende den nye mødeplatform 
Virtual Hive. Sidst i dette brev finder du et link til evalueringen af dette års prøvesæt. Grundet det lille 
elevgrundlag i år vil der ikke blive foretaget forcensur som normalt, men en mindre evaluering, som jeg vil 
bede dig udfylde. Dette gælder dog kun for opgaverne for tysk fortsætter A stx. Vær opmærksom på, at der 
både er et link til fortsætteropgaven d. 25/5 og et til d. 27/5. 

God rettelyst. 

 

Louise Ebbesen Nielsen  
Fagkonsulent i tysk  
Direkte tlf.: +45 30 70 31 28  
E-mail: louise.ebbesen.nielsen@stukuvm.dk 

  

                                                      
1 Vejledningen til gymnasienødprøvebekendtgørelsen findes her: 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf21/apr/210415-vejledning-om-gymnasiale-proever-i-

sommerterminen-2021-og-afsluttende-standpunktskarakterer.pdf 
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1. Virtuelt censormøde under COVID-19 
Censormødet gennemføres i år virtuelt og finder sted tirsdag den 15. juni 2021 kl. 11.00. Alt praktisk 

information herom modtager I direkte fra eksamenskontoret. Anden relevant information om afvikling af 

skriftlig eksamen findes derudover på uvm.dk.2  

Formødet foregår med start kl. 11 både for stx og hhx, hvor der orienteres om evt. særlige forhold, der skal 

tages hensyn til ved voteringen baseret på jeres evaluering af årets eksamenssæt. Derefter kommenteres og 

diskuteres årets opgavesæt. Deltagelse er obligatorisk, og voteringen må ikke gå i gang, før mødet er 

afviklet.  

2. Allokering af opgaver 
Alle censorer modtager opgavebesvarelser digitalt i Netprøver.dk.  

Det er en god idé hurtigt at kontrollere, at du har modtaget besvarelser fra alle de prøvehold, der står anført i 

allokeringsbrevet fra ministeriet, så du kan nå at kontakte skolerne om evt. manglende opgaver, eller hvis der 

er problemer med at tilgå opgaverne i Netprøver.dk.  

Allokeringen ligger fast ved udsendelse til censorerne og kan ikke laves om.  

3. Håndtering af opgavebesvarelser 
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 
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.l. 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. 

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 efterfølgende. Til orientering skal snydeblanketten i netprøver.dk godkendes af begge 

censorer, før den kan ses af institutionens eksamensansvarlige. 

 

 

                                                      
2 https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/for-censorer  
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Votering på censormødet 

For at sikre konsensus og præcise bedømmelser af besvarelserne ift. læreplanens bedømmelseskriterier 

indledes voteringen med en kort fælles drøftelse. Her kan man vælge at diskutere bedømmelsen af udvalgte 

besvarelser, der har været svære at bedømme, og som har givet anledning til særlige overvejelser ift. 

karakterforslag. Det kunne også være en diskussion af problematiske/udfordrende delopgaver og andre 

relevante opmærksomhedspunkter i opgavesættet, I måtte have brug for at vende med jeres fagfæller. Denne 

fælles kvalificerende diskussion afvikles således, før selve censuren påbegyndes, og proceduren er 

obligatorisk for alle rettegrupper. 

 Det er vigtigt og hensigtsmæssigt, at diskussion på formødet tager afsæt i læreplanens 

bedømmelseskriterier. 

 Hver rettegruppe bedes afsætte minimum 15 min. til denne diskussion  

 

 

Bedømmelseskriterier 

Bedømmelseskriterier og karakterbeskrivelser fremgår af læreplaner og vejledninger for Tysk 

fortsættersprog A stx og hhx og Tysk begyndersprog A stx og hhx, som findes på følgende adresser:  

Stx: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017 

Hhx: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hhx-laereplaner-

2017 

Som censor skal du vurdere den samlede eksaminands præstation ved at anlægge en helhedsvurdering.  

Omfang af besvarelserne: Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en cirkaangivelse, hvilket 

vil sige +/- 10%. En overskridelse af dette antal ord vil ikke i sig selv tælle positivt. Et for lille antal ord vil 

tælle negativt i bedømmelsen. Det er eksaminandernes egen sprogproduktion, der bedømmes. Derfor tæller 

citater fra teksten ikke med i det krævede antal ord.  

 

5. Obligatorisk evaluering af årets prøvesæt (tysk fortsætter A stx) 
I år gennemføres en kortere evaluering af den skriftlige eksamen i tysk fortsætter A på stx. Alle censorer 

udfylder elektronisk spørgeskema – jf. nedenstående links. 

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

 

Indtast dine kommentarer til årets opgavesæt (tysk fortsætter A – 25/5) 

https://docs.google.com/forms/d/1tNlddhoMUMi5s3NF_SRw_kp5iFJQ08aEJXSidb7N6sc/viewform?edit_re

quested=true 

 

Indtast dine kommentarer til årets opgavesæt (tysk fortsætter A – 27/5) 

https://docs.google.com/forms/d/1vNuNm6JMugf9acdqVESAIWGu7Qd-lmaHYPoGrA089ds/edit 

 

Har du som censor ikke nået at læse og vurdere alle de tildelte opgaver inden deadline d. 11. juni, indtastes 

for de opgaver, du har nået at rette. 

Efter deadline gennemgår jeg skemaerne og sammenfatter kommentarerne til censormødet d.15/6. Jeres 

kommentarer er vigtige, da de anvendes som grundlag for evalueringen af den skriftlige eksamen og dermed 

også som grundlag for opgavekommissionens arbejde det kommende år.  
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