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Intro 

Mandag d. 30. maj skal ca. 2500 elever til eksamen i virksomhedsøkonomi. Opgaverne er primært på b-niveau, 

men også a-niveau samt engelskoversættelsen, b-niveau.  

Proceduren for votering på censormødet vil foregå virtuelt. I har i den forbindelse modtaget særskilt information 

herom i censorallokeringsbeskrevet udsendt d. 9. maj 2022, hvor praktiske og tekniske forhold vedrørende 

mødeplatformen, mv. er uddybet. Som tidligere år, vil der være forcensur ved indgivelse af pointtildeling og 

kommentarer. Deadline for forcensur er søndag d. 12. juni kl. 20.00. 

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

 

Tøv ikke med at henvende dig i forhold til spørgsmål. 

 

God fornøjelse med rettearbejdet.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Troels Finjord Højberg 

 

  



    

 

 

1. Censormødet 2022 

Censormødet gennemføres i år virtuelt, og der er i censorallokeringsbrevet orienteret nærmere herom. Det 

virtuelle censormøde finder sted tirsdag den 14. juni 2022 kl. 8.30. I kan finde yderligere informationer om 

prøver og eksamen på de gymnasiale uddannelser her: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-

og-eksamen  

1.1. Opgavetildeling og karakterlister 

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. Allokeringen 

ligger fast ved udsendelse til censorerne og kan ikke laves om. Skolerne sender ikke karakterlister separat til 

censorerne. Oversigt over eksaminander og besvarelser findes derfor udelukkende på netprøver.dk. 

 

1.2. Håndtering af opgavebesvarelser 

Du bliver automatisk oprettet som censor og bedømmer i netprøver.dk af ministeriet og kan efter prøven se og 

downloade samtlige besvarelser. Regn med fuld tilgængelighed dagen efter afsluttet prøve. 

Det er en god ide at orientere sig på ministeriets hjemmeside her:  

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.dk og 

brugervejledninger. 

Kontoret for Prøver, Eksamen og Test (PET) understreger, at der ikke skal være kontakt mellem censorer om 

bedømmelser, snydeformodninger mv. inden censormødet, heller ikke i Facebook-grupper o. lign. om 

prøvesæt/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. 

En censor har tavshedspligt jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen § 27, stk. 2. Det er udelukkende på 

censormødet d. 14. juni, at alle afgørelser vedr. bedømmelse og evt. formodning om plagiat finder sted. 

1.3. Forcensur 

I år gennemføres forcensur i forbindelse med den skriftlige eksamen i virksomhedsøkonomi. Alle censorer skal 

senest søndag d. 12. juni, kl. 20.00, indberette deres pointfordeling og evaluering til fagkonsulenten via dette 

elektroniske spørgeskema (kun b-niveau): 

Forcensur - virksomhedsøkonomi niveau B  

Det er meget vigtigt, at alle censorer deltager i forcensuren. På baggrund af jeres pointfordeling, udarbejdes en 

omsætningstabel, som fremsendes til censorerne pr. mail umiddelbart efter formødet d. 14. juni.   

1.4. Formøde, votering 

På censormødet d. 14. juni kl. 8.30 starter formødet præcist. Derfor er det en god ide, at logge på ca. et kvarter 

før. På formødet orienteres kort om evt. særlige forhold, der skal tages hensyn til ved voteringen, resultatet af 

forcensuren og kommentarer på årets opgavesæt. Formødet er en video, som streames for censorerne, inden 

voteringen kan påbegyndes. Deltagelse i formødet er obligatorisk.  

 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever


    

 

 

Som nævnt ovenfor fremsendes omsætningstabellen til censorerne pr. mail efter formødet, voteringen kan gå i 

gang og karaktererne kan herefter afgives i netprøver.dk. 

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 i netprøver.dk for hvert opgavesæt, 

hvorefter begge censorer godkender. 

Hvis det mod forventning ikke kan lade sig gøre at blive enige om en karakter, kontaktes fagkonsulenten. 

På censordagen indskrives alle karakterer i netprøver.dk, hvorfor censorerne skal være opmærksomme på, at der 

altid skal gives en bedømmelse af afleverede opgavebesvarelser. Når begge censorer har indtastet samme karakter 

i netprøver.dk vil man kunne se, at karakteren er godkendt med et flueben i feltet ’Status’. 

 Ved mistanke om snyd, skal der afgives retvisende karakter ud det faglige niveau i besvarelsen, og ud fra 

antagelsen, at der ikke er snyd/plagiat i opgaven. Karakteren kan så 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. 

Læs mere om oprettelse af her:  

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer/vejledninger-om-

snyd/formodning-om-snyd  

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

eksamensansvarlige.  

 

 

1.5. Skitseret proces 
Dato  Indhold 

Mandag d. 30. maj De skriftlige prøver i virksomhedsøkonomi, A- og B-niveau  

Mandag d. 30. maj – søndag d.12. juni Censorer bedømmer besvarelserne 

Søndag d. 12. juni, kl. 20.00 Sidste frist for indsendelse af forcensur  

Tirsdag d. 14. juni Censormøde i virksomhedsøkonomi, med opstart og formøde fra kl. 8.30 
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2. Bedømmelse mv.  
Den gode skriftlige eksamensopgave prøver eleverne tydeligt i forhold til fagets mål. Opgaven anvender kendte 

spørgeformer, og har spørgsmål opbygget med stigende taksonomi. En opgave og de tilknyttede spørgsmål vil 

ikke være overraskende for eleverne. En elev med faglig indsigt vil ikke være i tvivl om, hvilket svar der forventes 

af et givet spørgsmål.  

Elevernes skriftlige besvarelser bedømmes i forhold til fagets mål. Faget har kompetencetænkte mål, som 

forenklet kan oversættes til: ”Eleverne skal med indsigt kunne anvende fagets teori i løsningen af udvalgte 

økonomiske problemer".  

Der er i faget tradition for, at der ved bedømmelse af en opgave i virksomhedsøkonomi anvendes pointtildeling i 

forhold til at bedømme, i hvilken grad elevens besvarelse opfylder fagets mål. I et spørgsmål der således vægtes 

10 %, har eleven mulighed for at opnå 10 point. Det er et godt redskab i bedømmelsen af en elevs opgave. En 

bedømmelse bygger altid på et skøn ud fra en helhedsvurdering. 

 

 

”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.” 1 

 

 

Læs desuden gerne afsnit 4. Bedømmelse af en eksamensopgave i virksomhedsøkonomi i lærerens hæfte, som kan 

downloades på prøvebanken.dk. 

 

                                                      
1 Læreplan i virksomhedsøkonomi A, 2017 
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