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Til censorer i skriftlig dansk i faget Dansk i Grønland 2013 
 

 

 

Formålet med denne skrivelse er at give en kort orientering vedrørende censureringen af de 

skriftlige opgaver i Dansk i Grønland forud for censormødet tirsdag d. 18. juni 2013. 

 

Det anbefales, at man som censor gør sig bekendt med de faglige mål for faget Dansk i 

Grønland. Disse faglige mål beskrives i Bekendtgørelse om Grønlands gymnasiale Uddannelse 

og om studieforberedende enkeltfagsundervisning (Bekendtgørelse nr. 748 af 29. juni 2006), som 

kan findes på UVM`s hjemmeside: http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-

uddannelser/Love-og-regler-for-gymnasiale-
uddannelser/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF08/groenland/060629_gu_bekendtgoerelse_748.ashx  
 

Desuden kan censorer med fordel orientere sig om indholdet af Bekendtgørelse om eksamen ved 

Grønlands gymnasiale Uddannelse (Bekendtgørelse nr. 747 af 29, juni 2006): 
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Love-og-regler-for-gymnasiale-
uddannelser/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF08/groenland/060629_gu_eksamensbekendtg_747.ashx  
 

Opmærksomheden henledes på, at et af de faglige mål for Dansk i Grønland er, at eleverne kan 

”demonstrere en sikker og nuanceret beherskelse af det danske sprog”  - mens det kræves af 

eleverne på STX i Danmark, at de udtrykker sig ”præcist, nuanceret og formidlingsbevidst”. 

Denne forskel er en god rettesnor for vurderingen af niveauet i Dansk i Grønland sammenlignet 

med de danske studenteruddannelser. 

 

 

Bedømmelsen 

Opgavebesvarelserne for Dansk i Grønland bedømmes til eksamen 2012 efter den grønlandske 

GGS-skala – se nedenstående 
http://www.inerisaavik.gl/fileadmin/user_upload/Inerisaavik/Proevemappe/178b_Den_nye_karakterskala_
DK.pdf  

 

Bedømmelsen baseres på en helhedsvurdering af opgavebesvarelsen. Der gives således ikke 

særskilt bedømmelse af eksempelvis sproglig fremstilling, emnebehandling eller kreativ 

formidling. 

 

Det skal også pointeres, at selvom der rent logistisk skelnes mellem 1. og 2. censor, har disse 

betegnelser ingen betydning i forhold til karakterfastsættelsen. Begge censorer er jævnbyrdige og 

optræder begge som såvel elevens bedømmer som elevens advokat.  Der tilstræbes en ligeværdig 

vurdering af en besvarelses negative og positive elementer. En bedømmelsesforskel på ét 

karaktertrin bør således komme eleven til gode. Er der tale om flere karakterers forskel i 

bedømmelsen bør censorerne give sig tid til en nærmere drøftelse af besvarelsen og de anlagte 

vurderingskriterier. Undtagelsesvis kan det i ganske særlige tilfælde være afklarende at 

konsultere den tilstedeværende fagkonsulent. 

 

 

Evaluering af årets skriftlige eksamen 

Alle censorer i censorkorpset for Dansk i Grønland skal give en generel vurdering af årets 

eksamen. Dette foregår ved at indsende en kort skriftlig evaluering til fagkonsulenten for Dansk i 
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Grønland. Denne evaluering kommenterer opgavesættets tema, tekster og opgavetyper i relation 

til elevbesvarelserne. Kan der spores generelle fejltyper eller overordnede problemfelter, som der 

bør sættes ind overfor? Er der elementer i opgavekrav og elevbesvarelser, som fungerer godt? 

Omfanget af censorernes evalueringsskrivelser er normalt 1-2 sider. 

 

 

God fornøjelse med censureringen af årets stile i Dansk i Grønland. 
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