
Censors tjekliste  

 

Skole: Lærers kontaktinfo: 

 

Før prøven 

Dokumenterne  

Har jeg modtaget: 

1. Liste med tidspunkter og elevnavne? 

2. Opgivelser? 

3. Elevernes problemstillinger og 

arbejdsspørgsmål? 

4. Uddybende spørgsmål? 

 

Er der de relevante informationer:  

1. Prøvefag? 

2. Lærerens navn? 

3. Klassens/holdets betegnelse? 

4. Antal elever? 

5. Dato for prøvens afholdelse? 

6. Censors navn? 

7. Navnet på censors skole? 

 

Er der for hver elevgruppe en problemstilling med 

tilhørende arbejdsspørgsmål? 

 

Dækker lærere og censor tilsammen de tre fag? 

 

 

Er der en tidsplan for prøven med fordeling af 

elever/grupper, der arbejder med hver deres 

problemstilling?  

 

Er tidsplanen således, at der er fire, fem eller 

seks elever til prøve ad gangen? 
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Opgivelser  

Er skoleleders (alternativt den prøveansvarliges) 

underskrift på opgivelserne?  

 

Er opgivelserne fælles for klassen? 

 

 

Er der mindst fire fællesfaglige fokusområder 

opgivet? 

Notér titlerne. 

1. 

2. 

3. 

4. 

... 

Er opgivelserne organiseret i (mindst) fire 

fællesfaglige fokusområder? 

 

Indeholder opgivelserne tilsammen både tekst og 

mindst tre eksempler på andre udtryksformer end 

tekst? 

 

Indeholder opgivelserne til hvert fokusområde op 

til 50-70 normalsider? 

 

Er der tekster fra alle tre fag i alle fokusområder? 

 

 

Er opgivelserne af en karakter, der er dækkende 

for et fællesfagligt fokusområde: Er de brede nok 

“rumme en række forskellige naturfaglige 

problemstillinger”? (jf. PV  s. 24) 
1

 

Er stoffet alsidigt sammensat og med relation til 

de fire kompetenceområder? (s. 9 i PV) 

 

1 Prøvevejledningen. 
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Er de samlede opgivelser fordelt i forhold til 

vejledende timetal: Mest fra fysik/kemi, 

næstmest fra biologi og mindst fra geografi? 

 

Er der de relevante oplysninger om de tekster, 

der opgives til prøven (fx titel, forfatter, årstal, 

forlag eller url, evt. sidetal)?  

 

Hvordan fremgår relationen til Fælles Mål? (PV s. 

9, obs: ikke obligatorisk) 

 

 

Indeholder opgivelserne elevproducerede kilder? 

Hvis ja: Se PV s. 9 ang. faglæreres ansvar for 

kvaliteten 

 

Uddybende spørgsmål  

Er der til hver elevgruppe et antal uddybende 

spørgsmål, naturfagslærerne har udarbejdet? 

 

Hvordan relaterer de uddybende spørgsmål sig til 

de fire kompetenceområder? (PV s. 16) 

 

Er de uddybende spørgsmål formuleret med 

udgangspunkt i et konkret materiale (PV s. 16, 

obs: ikke obligatorisk) 

 

Kan de uddybende spørgsmål bidrage til, at 

eleverne belyser deres naturfaglige 

problemstilling? 

 

Er de uddybende spørgsmål formuleret inden for 

opgivelserne til det fællesfaglige fokusområde, 

gruppen har trukket? 
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Dialog med lærer (i telefonen) inden prøvedagen 

(Notér opmærksomhedspunkter fra gennemgang af det tilsendte materiale her) 

 

 

 

 

 

Forberedelse af eleverne til prøven  

Er der truffet aftaler med de enkelte grupper af 

elever om, hvorvidt de vil ind og modtage deres 

karakter sammen i gruppen eller hver for sig (jf. 

§56 stk. 2)? 

 

Er eleverne informerede om, at de skal aflevere 

en kortfattet oversigt over prøvens forløb (jf. PV 

s. 20)?  

 

Hvordan er vejledningsforløbet foregået? 

 

 

Undervisningen frem mod prøven  

Hvad karakteriserer den undervisning, som 

eleverne har modtaget frem mod prøven? 

 

Er problemstillingerne, som eleverne har fået 

godkendt, anderledes end dem fra 

undervisningen? 

 

Eksaminatorernes fælles forberedelse af og 

aftaler om prøven 

 

Hvordan har I samarbejdet om opgivelserne?  

Hvad har I aftalt om rollefordeling under prøven?  
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Hvilke aftaler har I om de uddybende spørgsmål? 

(PV s. 16: bør stilles i den første halvdel af 

prøven). 

 

Hvilke aftaler har I indgået (har skoleledelsen 

præciseret…) ift. brug af internet og hjælpemidler 

til prøven?  

Må jeg se jeres liste over af skolelederen 

godkendte liste over internetsteder, der ikke kan 

gemmes lokalt? 
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Efter prøven 

 

➢ Sørg for at indhente alle relevante informationer til censorevalueringen! 

 

Fra BUVMs hjemmeside: Tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser  

 

Formalia fra prøvebekendtgørelsen 

§ 51. Censor skal 

1) påse, at prøverne er i overensstemmelse med målene og øvrige krav i reglerne om de pågældende fag, 

2) medvirke til at påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler og 

3) medvirke til at påse, at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. 

Stk. 2. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eleven. 

Stk. 3. Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for skolens leders behandling af eventuelle klagesager, 

jf. § 65. Notaterne skal opbevares i tre måneder, efter at bedømmelsen er afsluttet, eller en eventuel klagesag er afgjort. 

Stk. 4. Konstaterer censor, at kravene efter stk. 1 ikke er opfyldt, eller giver forløbet af prøven censor anledning til at formode, at der har været mangler 

ved den forudgående undervisning eller vejledning, afgiver censor indberetning herom til skolens leder. 

Stk. 5. Skolens leder videresender indberetningen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedlagt en udtalelse. 

Stk. 6. Censor afgiver, efter anmodning fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, indberetning om prøveafholdelse og prøveresultater. 

§ 52. Den lærer eller en af de lærere, jf. dog stk. 3, der er ansvarlig for den enkelte elevs undervisning, er eksaminator ved de mundtlige og praktiske 

prøver, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. I ganske særlige tilfælde, herunder hvor læreren har forfald på grund af sygdom, eller hvor en elev er blevet hjemmeundervist, kan skolens leder 

udpege en anden eksaminator. 

Stk. 3. Ved prøver, hvor flere lærere har været ansvarlige for undervisningen i et fag, kan der anvendes mere end én eksaminator ved prøverne. 

Stk. 4. Ved flerfaglige prøver anvendes mere end én eksaminator, når flere lærere har været ansvarlige for undervisningen i fagene, og det er nødvendigt 

for at opnå, at de relevante faglige kompetencer er repræsenteret ved eksaminationen. 

§ 54. Bedømmelsen af mundtlige prøver foretages af en eksaminator og censor, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Ved bedømmelse af flerfaglige prøver som nævnt i § 52, stk. 4, skal skolens leder sikre, at eksaminator og censor tilsammen besidder kompetencer i 

de fag, der aflægges prøve i. 

§ 55. Der foretages ved alle prøver en individuel bedømmelse af elevens præstation. 

Stk. 2. Bedømmelsen sker efter reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. 

§ 56. Når bedømmelsen af en prøve foreligger, meddeler eksaminator/skolens leder straks eleven resultatet af bedømmelsen. Ved gruppeprøver skal 

bedømmelsen meddeles eleverne individuelt uden gruppens påhør, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Fremsætter eleverne til en gruppeprøve forud for prøven ønske om, at bedømmelse skal meddeles samtidigt for alle i gruppen, kan bedømmelsen 

meddeles samlet i hele gruppens påhør. Hvis blot én af eleverne ikke ønsker en bedømmelse i gruppens påhør, skal bedømmelsen meddeles eleverne 

individuelt i overensstemmelse med stk. 1. 
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http://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/forberedelse/tekstopgivelser-og-undervisningsbeskrivelser
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=211196#id777646a0-2f3b-4f59-890f-22d6d87f397b
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