
Side 1 af 8 

 

 

 
 

9. maj 2022 

 

INFORMATION TIL CENSORER I SKRIFTLIG DANSK  
- sommercensuren 2022 

Nicolai Rekve Eriksen, fagkonsulent i dansk på stx, hf, dsa og gif  

 

Kære censor, 

Censorallokeringen er nu afsluttet for sommereksamen 2022.  

Det er tilstræbt, at alle allokerede censorer har fået den ønskede mængde opgavebesvarelser.  

Det har været et stort puslespil at få censuren til at gå op på bedst mulig vis, og jeg anmoder derfor om, 
at alle så vidt muligt accepterer den allokering, de er blevet tildelt – med de uhensigtsmæssigheder, der 
måtte være. 

 

På de følgende sider findes information om:  
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TIDSPLAN – VIGTIGE DATOER .............................................................................................................................................. 2 
RETTEPERIODEN........................................................................................................................................................................ 2 

Kommunikation om opgavesæt og besvarelser .......................................................................................................... 2 
Netadgang til prøven ............................................................................................................................................................ 3 
Anonymisering af stile .......................................................................................................................................................... 3 
Håndtering af digitale opgavebesvarelser i netprøver.dk ...................................................................................... 3 

EVALUERING AF OPGAVESÆT OG BESVARELSER ....................................................................................................... 3 
CENSORMØDET ........................................................................................................................................................................... 4 

Generalprøve ............................................................................................................................................................................ 4 
Ved mistanke om snyd .......................................................................................................................................................... 4 
Votering på censormødet .................................................................................................................................................... 5 
Voteringsprocedure ............................................................................................................................................................... 5 
I tilfælde af uenighed mellem to censorer ..................................................................................................................... 5 
Bekymring vedr. medcensor ............................................................................................................................................... 5 

BEDØMMELSESKRITERIER.................................................................................................................................................... 6 
KLAGESAGSPROCEDURE......................................................................................................................................................... 6 
PROCEDURE FOR INDBERETNING...................................................................................................................................... 7 

Hvornår skal du som censor ikke reagere? ................................................................................................................... 7 
Hvornår skal du som skriftlig censor reagere? ........................................................................................................... 7 
Hvordan skal du reagere?.................................................................................................................................................... 7 
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TIDSPLAN – VIGTIGE DATOER 

9.5.: Udsendelse af allokeringsbreve 

18.5.: Afvikling af skriftlige prøver i dansk 

24.5.: Obligatorisk generalprøve i det virtuelle censormøderum 

7.6. (eller gerne inden): Udfyld og indsend evalueringsskema om opgavesæt og besvarelser 

13.6.: Censormøde  

 

RETTEPERIODEN  

Det er afgørende, at alle skriftlige censorer grundigt forbereder sig på mødet med elevernes stile. 

Før censurarbejdet påbegyndes, skal censorer orientere sig i vejledningen Den skriftlige eksamen og de 
tre eksamensgenrer  

Dette dokument indeholder oplysninger om de enkelte genrer samt en afgrænsning af de kriterier, eksa-
mensbesvarelserne skal vurderes ud fra. Desuden er der forslag til bedømmelsesark. Det mest anvendte 
er det, som står på s. 18 i vejledningen. 

Der kan endvidere henvises til denne FAQ med spørgsmål og svar til de tre eksamensgenrer.  

Yderligere informationer om de skriftlige eksamensgenrer kan findes i Råd og vink og Lærerens hæfte: HF 
og STX. 

Under fanen ’Opgavegenrer’ i opgavesættene er genrerne defineret i en mere kortfattet og elev -/kursist-
venlig form. 

 

Husk: 

Selv 12-taller kan rumme mindre fejl og mangler ifølge karakterbekendtgørelsen. I danskbe-
svarelser vil det altid være muligt at pege på noget, som kan være bedre – enten formmæssigt 
eller indholdsmæssigt – også i gode besvarelser. Her er det vigtigt at hæfte sig ved den rum-
melighed, som de vejledende karakterbeskrivelser lægger op til. De kan findes i vejlednin-
gerne til læreplanerne. 

 

Kommunikation om opgavesæt og besvarelser 

Der må ikke kommunikeres om konkrete elevbesvarelser før på censordagen. Det gælder både kommu-
nikation med medcensor og med andre lærere fx i facebookgrupper. 

Der skal også venligt, men bestemt, anmodes om, at de enkelte opgavetekster og opgaveformuleringer 
ikke gøres til genstand for drøftelser i offentlige fora af hensyn til elevernes retssikkerhed. 

 

https://emu.dk/sites/default/files/2022-04/Den%20skriftlige%20eksamen%20og%20de%20tre%20eksamensgenrer%20i%20dansk%20stx%20og%20hf%20%E2%80%93%20genredefinitioner%20og%20vejledende%20bed%C3%B8mmelser_0.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2022-04/Den%20skriftlige%20eksamen%20og%20de%20tre%20eksamensgenrer%20i%20dansk%20stx%20og%20hf%20%E2%80%93%20genredefinitioner%20og%20vejledende%20bed%C3%B8mmelser_0.pdf
https://emu.dk/stx/dansk/proever-og-eksamen/faq-om-de-skriftlige-genrer-i-dansk?b=t6-t1075-t1600
https://emu.dk/hf/dansk/proever-og-eksamen
https://emu.dk/stx/dansk/proever-og-eksamen?b=t6-t1075
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017
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Som skriftlig censor skal man udøve pålidelig, ensartet og retfærdig bedømmelse. En censor har 
tavshedspligt jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ung-
doms- og voksenuddannelser § 27, stk. 2, og det er udelukkende på censormødet d. 13. juni, at alle 
afgørelser vedr. bedømmelse og evt. formodning om plagiat finder sted.  

  

 

Netadgang til prøven 

Ifølge Eksamensbekendtgørelsen er eleverne underlagt følgende regler:  

§ 15. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i reg-
lerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger. 

Stk. 2. Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne lære-
midler, egne notater og egne arbejder. (Eksamensbekendtgørelsen) 

Det betyder, at eleverne som udgangspunkt har adgang til de læremidler og materialer, som fremgår af 
elevernes undervisningsbeskrivelser. En henvisning til en hjemmeside er således ikke nødvendigvis i sig 
selv er et brud på reglerne om adgang til internettet, da det kan være oplysninger fra en hjemmeside, der 
er indgået i undervisningen, og som eleven har gemt på sin egen computer. Læs mere om formodning 
om snyd i afsnittet senere. 

 

Anonymisering af stile 

De skriftlige eksamensbesvarelser er anonymiseret i Netprøver. Det betyder, at censorer ikke kan se ele-
vens navn, cpr-nr. eller hvilken institution, eleven går på. Censorerne skal i stedet identificere den en-
kelte besvarelse ud fra holdnavnet og det fortløbende elevnummer, som eleverne på et prøvehold tilde-
les i Netprøver. Bliver det nødvendigt for en censor at kontakte en prøveafholdende institution i for-
bindelse med bedømmelsen, fx hvis der mangler en besvarelse, så kontakter censoren STIL-support for 
at få oplyst navnet på institutionen. Anonymiseringen i Netprøver berører kun censorerne. Der ændres 
ikke i, hvad institutionens administration og ledelse kan se i Netprøver.  

 

Håndtering af digitale opgavebesvarelser i netprøver.dk 

Alle opgaver afleveres i netprøver.dk. Du er oprettet som bedømmer i systemet og kan logge på med 
NemID eller UNI-login. Opgaverne vil her være tilgængelige efter prøven, når de har været igennem 
både virus- og plagiatkontrol. På selve censordagen indskrives alle karakterer og elevernes opgavevalg i 
netprøver.dk. 

Du har på platformen mulighed for at benytte de tilknyttede bedømmerværktøjer, fx tilføjelser af egne 
bemærkninger på besvarelser. Det anbefales dog, at du noterer og opbevarer noter til brug ved voterin-
gen særskilt fx på det vejledende bedømmelsesark.  

 

EVALUERING AF OPGAVESÆT OG BESVARELSER 

Som noget nyt bedes censorer udfylde det obligatoriske evalueringsskema før censormødet, gerne inden 
d. 7.6., så svarene kan danne grundlag for fagkonsulentens oplæg ved censormødet. Evalueringerne er 
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også et vigtigt redskab for opgavekommissionernes arbejde med næste års opgavesæt, så hvis du ikke 
når at få udfyldt evalueringsskemaet før censormødet, vil jeg sætte meget stor pris på, at det bliver gjort 
inden sommerferien. 

Links til evalueringsskemaer: 

STX 

HF 

DSA A 

DSA B  

 

CENSORMØDET  

Censormødet gennemføres igen i år virtuelt og finder sted mandag den 13. juni 2022 om formiddagen 
for hf, dsa og GIF og over middag for stx. Alt praktisk information herom har I modtaget direkte fra 
eksamenskontoret via jeres allokeringsbrev. Anden relevant information om afvikling af skriftlig eksa-
men findes derudover på uvm.dk.   

På formødet orienteres der om evt. særlige forhold, der skal tages hensyn til ved voteringen baseret på 
jeres forcensur af årets prøvesæt. Fagkonsulentens oplæg vil i år bestå af en video, som streames for 
censorerne, inden voteringen påbegyndes.  

Fagkonsulentens oplæg er obligatorisk.  

Det er et krav, at alle censorer deltager i formødet. Censureringen af opgaverne kan finde sted 
derefter.  

Censorerne voterer årets opgavebesvarelser parvist i rettegrupperne – som vi plejer.  

 

Generalprøve 

Der afholdes obligatorisk generalprøve den 24.5. Alt praktisk information herom har I modtaget di-
rekte fra eksamenskontoret via jeres allokeringsbrev. 

 

Ved mistanke om snyd 

Alle opgaver er igennem plagiatkontrol i netprøver.dk, og den enkelte opgave får herefter en procent-
sats. Den enkelte skole undersøger på baggrund af procentsatsen opgaverne for plagiat, da der også 
kan være tale om fx citater m.v. 

Hvis du som censor undervejs i læsningen af en opgave får mistanke om snyd, skal du ikke kontakte 
den pågældende skole eller medcensor. Censorerne skal oprette en formodning i netprøver.dk med 
henvisning til vejledningen herom. Herefter er den eksamensansvarlige på institutionen ansvarlig for at 
følge op på sagen.  

Til orientering skal snydeblanketten i netprøver.dk godkendes af begge censorer, før den kan ses af in-

stitutionens eksamensansvarlige. 

https://forms.gle/zWxtj8JoHnEcVyrt6
https://forms.gle/YKPg1aiq2hTVQxL26
https://forms.gle/uxavmfvsAnC5Dxsm8
https://forms.gle/15ExjAWiNYJRmQ4o7
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen
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Der skal fastsættes en karakter for alle besvarelser. Det gælder også besvarelser, hvor man har mis-
tanke om snyd. Og mistanken skal ikke i sig selv føre til en lavere karakter. Det er efterfølgende rek-
tors opgave at undersøge, om mistanken kan bekræftes. I givet fald bortfalder den karakter, som de 
to censorer er nået frem til, og eksaminanden bortvises fra den pågældende prøve.  

 

Votering på censormødet 

For at sikre konsensus og præcise bedømmelser af besvarelserne ift. læreplanens bedømmelseskriterier 
indledes voteringen med en kort fælles drøftelse i censorgrupperne. Her kan man vælge at diskutere be-
dømmelsen 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 om problematiske/udfor-
drende opgaver og andre relevante opmærksomhedspunkter i prøvesættet, I måtte have brug for at 
vende med jeres fagfæller. Denne fælles kvalificerende diskussion afvikles således før selve voteringen 
påbegyndes, og proceduren er obligatorisk for alle. 

Det er vigtigt, at hele voteringen tager afsæt i læreplanens bedømmelseskriterier og vejledningens ud-
dybning af bedømmelseskriterierne, så vi har en ensrettet national standard.  
 

Voteringsprocedure 

Censorerne voterer årets opgavebesvarelser parvis i rettegrupperne. I rettegrupperne aftales indbyrdes, 
hvordan voteringen struktureres. 

Konkret voteres ved, at 1. censor spiller ud med sin karakter, hvorefter 2. censor fremsætter sin, og 
man finder enighed. Herefter indtastes karaktererne samt elevernes opgavevalg i Netprøver for hvert 
hold, hvorefter begge censorer godkender.  

 

I tilfælde af uenighed mellem to censorer 

Det er ikke en mulighed, at to censorer afleverer forskellige karakterer. Hvis to censorer ikke kan 
blive enige trods ihærdige forsøg, der blandt andet indbefatter genlæsning af besvarelsen, sker karakter-
fastsættelsen efter reglerne i Karakterbekendtgørelsen. Det betyder, at uenighed om to på hinanden føl-
gende karakterer fører til, at eleven får den højeste af de to karakterer. Fagkonsulenten må ikke inddra-
ges i bedømmelsen, men man kan kontakte fagkonsulenten i forbindelse med principielle problemstil-
linger.  

 

Bekymring vedr. medcensor 
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Hvis du oplever gentagne problemer med en medcensor, anmodes du om at sende et bekymringsbrev til 
fagkonsulenten, som så vil følge op på sagen. Det kan dreje sig om: 

- Store og gentagne uenigheder om karakterniveauet 

- En medcensor, der møder stærkt uforberedt op og fx ikke har orienteret sig i de relevante 

styredokumenter 

- Formodning om, at medcensor kun har læst besvarelserne overfladisk eller slet ikke har læst 
dem, han/hun er 2. censor på  

- Censorer, der konsekvent nægter at genbesøge opgaver, hvor der er uenighed om bedøm-

melsen 

- Kritisabel kommunikation, fx manglende lydhørhed eller en nedsættende tone. 

Bekymringsbrevet skal indeholde: 

- Eget og medcensors navn 

- En kort beskrivelse af problemet. 

 

BEDØMMELSESKRITERIER 

Som censor skal du vurdere den samlede målopfyl-
delse, eksaminanden viser, ved at anlægge en helheds-
vurdering. 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 op-
fyldes. 

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 prøven.  

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.  

Bedømmelsen af eksaminandens besvarelse tager altid udgangspunkt i fagenes læreplan, hvori punkt 4.3 
angiver, hvilke bedømmelseskriterier der lægges til grund for bedømmelsen af opgaverne .  

KLAGESAGSPROCEDURE 

 Kun elever (ikke lærere) kan klage, og det foregår ved at klage til rektor. 

 Rektor kan afvise en klage eller sende den videre til de to censorer. 

 Censorerne udarbejder på baggrund af elevens klage hver for sig en faglig udtalelse. Disse udta-
lelser indgår i rektors vurdering af, om der er behov for ombedømmelse. Eksaminanden tilby-
des ombedømmelse, hvis der skønnes at være berettiget tvivl om bedømmelsen.  

 En elev kan klage over rektors afvisning af klagen. Sagen ender i Eksamenskonteret, hvor det 

afgøres, om der er anledning til enten ombedømmelse eller omprøve. 

 En ombedømmelse kan føre til en lavere karakter.  

  Den gode censor: 

• har bred og god indsigt i fagets identitet, formål, 
og metoder 

• underviser selv rutineret efter de faglige mål 
• er opmærksom på de kvaliteter, de enkelte be-

svarelser indeholder 
• er fair: retfærdig og rummelig, kills his/her dar-

lings… 
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PROCEDURE FOR INDBERETNING 

Hvornår skal du som censor ikke reagere?   

- Ved enkeltstående svage besvarelser 

- Alarmerende lave gennemsnit (de fremgår af eksamensstatistikken) 

- Tegnsætnings-, bøjnings- og stavefejl med mindre, der er et tydeligt mønster på holdet, og 

der er en klar formodning om, at undervisningen ikke har haft sigte på at arbejde med og 

afhjælpe problemerne 

- Kedeligt, upersonligt sprog  

- Enkelte skrivehandlinger eller delelementer, der ikke er på plads hos eleverne, fx at skrive 

en vinklet indledning, forkert citationspraksis, forstyrrende brug af fodnoter, intetsigende 

mellemrubrikker o.l. 

 

Hvornår skal du som skriftlig censor reagere? 

Som skriftlig censor skal du reagere, hvis du identificerer nogle tydelige og gennemgående mønstre på 
det samme hold. Dette gælder konkret ved:    

1) Åbenlys mangelfuld eller forkert undervisning. Åbenlys mangelfuld undervisning i dansk kan 

afsløre sig gennem generel, gennemgående udpræget misforståelse af genrer og skrivehandlin-

ger, fx  

o stile skrevet i punktform 

o hvis eleverne skriver den gamle kronikstil i stedet for debatterende artikel 

o at alle elever besvarer den samme opgave og tydeligt og uselvstændigt følger den samme 

skabelon. 

2) Gennemgående meget lavt fagligt niveau, fx 

- stærkt mangelfuld litteraturhistorisk viden 

- stærkt mangelfuld metodisk bevidsthed 

- manglende eller stærkt mangelfuld anvendelse af centrale faglige begreber.  

3) Gennemgående meget ringe og meningsforstyrrende sprog, som vidner om, at undervisningen 

ikke har haft sigte på at arbejde med elevernes sproglige problemer 

4) Gentagne brud på reglerne om brug af internettet på det samme hold; konkret gælder det, at I 

skal reagere, hvis ca. ¼ af holdet eller derover utvivlsomt har været på nettet under prøven. Her 

skal du både sammen med din censorkollega udfylde en snydeformodning for hver elev samt lave en indberetning.  

5) Ved gentagne eksempler på plagiat; konkret gælder det, at I skal reagere, hvis ca. ¼ eller derover 

utvivlsomt har plagieret deres besvarelser. Plagiat vil i de fleste tilfælde afsløres af plagiatkon-

trollen i Netprøver. Der henvises desuden til fagkonsulentens oplæg om plagiat. Her skal du både 

sammen med din censorkollega udfylde en snydeformodning for hver elev samt lave en indberetning.  

6) Ved opdagelse af, at elever på tværs af skoler har afleveret (dele af) den samme besvarelse. Her 

skal du både sammen med din censorkollega udfylde en snydeformodning for hver elev samt lave en indberetning.  

 

Hvordan skal du reagere? 
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Du skal skrive en kort indberetning og sende den til fagkonsulent nicolai.rekve.eriksen@stukuvm.dk.  

Indberetningen skal indeholde: 

- Oplysning om holdnavnet, dvs. navnet på skolen og den pågældende klasse.  For at få ad-

gang til navnet på den prøveafholdende institution skal du kontakte STIL Support og op-

lyse den holdkode, der står på opgaverne 

- Censorernes navne 

- En kort beskrivelse af problemet – tag udgangspunkt i indberetningsårsagerne ovenfor og 

tilføj en supplerende bemærkning, herunder angivelse af problemets omfang (fx ’Samtlige 

29 elever afleverede den debatterende artikel. Generelt skrev de meget uselvstændigt og 

uden at positionere sig’) 

- Vedlæg gerne 2-3 besvarelser, der kan fungere som eksempler på problemet.  

 

Jeg vil ønske jer alle en god rette- og eksamensperiode. Og en rigtig dejlig ferie, når den tid kommer.  

 

Med venlig hilsen – og god arbejdslyst 

 

Nicolai Rekve Eriksen, fagkonsulent 

Tlf.: 51 70 95 78 

E-mail: Nicolai.Rekve.Eriksen@stukuvm.dk 
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