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Opsamling af censormøder 2018 

Censormøderne 

Der er i 2018 afholdt følgende censormøder: 

 20.8.2018 – AAU 

 21.8.2018 – CBS 

 27.8.2018 – Aarhus BSS 

 28.8.2018 – SDU Odense 

Formandskabets oplæg på møderne 

Indholdet på møderne var overordnet: 

 Evaluering af karakterbekendtgørelsen 

 Introduktionskursus for nye censorer 

 Status efter beskikkelse af censorkorps 

 Kommende ændringer af eksamensbekendtgørelser 

 Censor- og eksaminatorrapporter 

 Formandskaberne 

Evaluering af karakterbekendtgørelsen 

Ministeriet har nedsat en arbejdsgruppe til evaluering af karakterbekendtgørelsen, hvor 

censorformanden deltager. Arbejdsgruppen har bl.a. kigget på følgende områder: 

 International anvendelighed 

 Skalaen skal anvendes ensartet i hele uddannelsessystemet 

 Skalaen skal udtrykke graden af målopfyldelse 

 Klar forskel mellem nabokaraktererne 

 Mulighed for gennemsnitsberegning 

 Anvendes karakterskalaen som tænkt 

 Forståelsen af skalaen 

 Bedømmelsesværktøjer 

 Kvalitetssikring 

 International anvendelighed 

 Karakterspring 

 To dumpekarakterer 

 Særligt dygtige elever 
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Der er offentliggjort en analyse af karaktersystemets anvendelse på de forskellige ud-

dannelsesniveauer, som er tilgængelig på censorerne.dk. Generelt kan det konstateres, 

at der ikke er iøjnefaldende forskelle på det erhvervsøkonomiske område. Arbejdet var 

på tidspunktet for afholdelse af censormøderne endnu ikke afsluttet. 

Introduktionskursus for nye censorer 

Ministeriet har nedsat en arbejdsgruppe til udvikling af et online censorintroduktions-

kursus for nye censorer. Censorformanden deltager i arbejdsgruppen. 

 

Der har været afholdt obligatorisk introduktionsmøde for nye censorer til EØ- og HD-

korpsene siden 2015. Censorudvalget pegede i deres rapport på et generelt behov, og 

det ventes at resultatet af arbejdet præsenteres i efteråret 2018. 

Status efter beskikkelse af censorkorps for perioden 2018-2022 

Statistik for beskikkelserne: 

 EØ 

▫ 769 censorer pr. 1.8.2018 

▫ 23 % kvinder 

▫ 60 % aftagercensorer 

 HD 

▫ 384 censorer pr. 1.8.2018 

▫ 23 % kvinder 

▫ 60 % aftagercensorer 

▫ 89 % også beskikket i EØ 

 

Inden for områderne finansiering, International Business og erhvervsjura er andelen af 

censorer i underkanten, og der søges derfor at supplere særligt på disse områder. Der er 

endvidere fokus på at øge andelen af kvinder samt aftagercensorer. 

 

Grundet den lille opgavemængde på HD-uddannelserne, bliver der p.t. ikke rekrutteret 

yderligere til HD. 

Kommende ændringer af eksamensbekendtgørelser 

Der er ændringer til eksamensbekendtgørelserne (er trådt i kraft 1.9.2018). Følgende er 

ændret: 

 Mindre ændring af valgbestemmelserne 

 Fremover ingen formelle krav om kontakt- og censormøder 

 Gensidig censur (2-årsregel ophæves for HD o.l. studier) 

 Diverse præciseringer (beskikkelsesperiode, forvaltningsretlige regler m.v.) 

Censor- og eksaminatorrapporter 

Opfordring til censorerne om at censorrapporter altid udfyldes med bemærkninger ved 

kritik – også selvom det er bemærket tidligere. Der må meget gerne gives ros til eller 

konstruktiv kritik af målbeskrivelser. 

 

http://censorerne.dk/
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Vedr. eksaminatorrapporterne opfordredes censorerne til at læse rapporterne – og 

bruge dem til egen læring. 

Formandskaberne 

Efter formandskabsvalgene er der valgt fælles formandskab for EØ og HD 

 Censorformand for EØ og HD, fungerende kontaktcensor for RUC: René la Cour Sell 

 Censornæstformand, kontaktcensor for Aarhus BSS og HD: Annette Bang Andersen 

 Censornæstformand, kontaktcensor for AAU og HD: Mogens Brock 

 Censornæstformand, kontaktcensor for CBS: Maria From 

 Censornæstformand, kontaktcensor for SDU: Mads Henriksen 

 

Den nye, slanke formandskabsstruktur giver mulighed for at arbejde mere strategisk og 

samlet i forhold til de principielt to formandskaber. 

 

Censorformandskabet arbejder p.t. med at fastlægge målsætninger for perioden, herun-

der med udgangspunkt i: 

 Tid til eksamen (kvalitet) 

 Hjælpeværktøjer (klagebehandling, ankenævn mm) 

 Debatforum i Censor IT 

 Persondata 

 Tættere samarbejde med andre censorkorps 

Emner diskuteret på møderne 

 Der blev efterspurgt statistik for udviklingen i antallet af klager og årsagerne til kla-

gerne. Ligeledes blev der spurgt til statistik på udfaldet af ombedømmelser 

(samme/højere/lavere karakter). 

 Under debatten om fraværet af en karakter, der kan belønne den ekstraordinære 

præstation, blev det foreslået at målbeskrivelserne kunne indeholde krav om origina-

litet. 

 En censor har flere gange oplevet, at eksaminator ikke har villet give under 7, da det 

udløser klager. 

 7-tallet opleves at spænde meget vidt. Der er +3 mellem 4, 7 og 10, men kun +2 mel-

lem de andre karakterspring. 

 Vedr. rekruttering til censorkorpset blev interview og/eller artikler i DJØF-bladet og 

lignende nævnt. 

 Vedr. persondata skal censorerne være opmærksomme på, at censors noter kan blive 

genstand for aktindsigt. Der er dog ikke noget formkrav på noterne. Der efterlystes i 

den forbindelse anbefalinger eller vejledninger til censors noter som et hjælpeværk-

tøj. 

 Der blev stillet spørgsmål til behandling af personoplysninger i mails til og fra censo-

rerne. 

 Opgavelængder: Der savnes retningslinjer til, hvordan bedømmerne skal forholde sig 

til opgaver, der er væsentligt kortere eller længere end den fastsatte ramme for den 

pågældende eksamen. 
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 Opgave og bilag ønskedes samlet i samme dokument for at lette gennemgangen af 

materialet i elektronisk form. Det opfattes i øvrigt fortsat som mest hensigtsmæssigt 

at bedømme specialer i print. 

 Der blev foreslået at etablere fokusgrupper på eksamenssystemer og -former for ud-

vikling og feedback til institutionerne. 

 Der blev efterlyst en bedre faglig sammenhæng i censuropgaverne, som nogle gange 

spreder sig for bredt over fagområder. 

 Det blev foreslået, at institutionerne udstyrer eksaminatorerne med en tilsvarende la-

mineret udgave af karakterbekendtgørelsen, som udleveres til nye censorer, samt at 

den foreligger på både dansk og engelsk. 

 20 min. anses generelt som for kort tid til at lave en ordentlig bedømmelse af de stu-

derendes præstation. 

 Der bør gøres mere ud af at festligholde eksamen, særligt de afsluttende. Ikke nidst 

sikre, at lokalerne er præsentable og egnede til mundtlig eksamination. 

 Eksamens- og lokaleplanlægning til eksamen: 

▫ Især ved individuel eksamination af grupper ønskes, at studerende, der har været 

til eksamen, ikke har kontakt med gruppemedlemmer, der endnu ikke er eksamine-

ret. 

▫ Opmærksomhed på lokaleplanlægning ved afsluttende eksaminer, hvor familier og 

pårørende ofte opholder sig ved eksamenslokalet. Det kan være en idé at lave et 

område, hvor familie m.v. kan opholde sig og eksamen kan fejres uden at forstyrre 

andre eksaminer. 

▫ Ved eksamensplanlægning skal planlæggerne huske at indlægge pauser for censo-

rerne. 

▫ Sikring af at planlægning omkring lokaler og fx skift mellem bedømmere planlæg-

ges, så der er tid til at skifte. 

 Der er et ønske om et online debatforum for censorerne. 

 Vejledning til klagebehandling og ankenævnsdeltagelse ønskes. 


