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Censorformandskabet er sammensat som følger: 
 
Professor Verner Møller, Institut for Idræt, Aarhus Universitet (formand) 
  
Lektor Mette Krogh Christensen, Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet 
  
Direktør Lone Hansen, Anti Doping Danmark 
  

Et nyt censorkorps for idræt er blevet beskikket for perioden 2014-18. Der indkom 76 
ansøgninger om optagelse i korpset. 1/3 af det gamle korps medlemmer er blevet udskiftet i 
overensstemmelse med bekendtgørelsens krav. Vi søgte om og fik accept til at udvide 
korpset fra 138 til 154. Censorformandskabet, der blev valgt for perioden 2010-14, har 
opnået genvalg uden modkandidater. 

Den forgangne periode har været uddannelsespolitisk begivenhedsrig. Censorordningen i 
Danmark er blevet evalueret. Og i kølvandet på produktivitetskommissionens og 
kvalitetsudvalgets arbejde er en fremdriftsreform blevet vedtaget, og der er truffet 
beslutning om iværksættelse af en endnu ikke udmøntet dimensioneringsplan. Denne 
aktivitet viser med al ønskelig tydelighed, at det politiske fokus på uddannelsesområdet i 
Danmark er blevet yderligere skærpet, og at viljen til at forandre og forbedre det er 
markant. Når det er værd at tage bestik af denne udvikling i nærværende formandsrapport, 
er det fordi, censorinstitutionens opgave er at kvalitetssikre, og de politiske initiativer har 
samme formål. Vi mener derfor, vi skylder en lapidarisk vurdering af, hvorvidt de iværksatte 
initiativer lever op til målsætningen.  

Fremdriftsreformen 

Intentionerne bag fremdriftsreformen er rationelle. Det burde være muligt at få de 
studerende igennem uddannelsessystemet på den tid, studierne er normeret til, uden at gå 
på kompromis med den kvalitet, som tilsigtes med de gældende normeringer. Der kan 
derimod være grund til frygte, at det økonomiske incitament, som er indlagt (tab af 
færdiggørelsesbonus), foranlediger universiteterne til at kvalitetsforringe for at sikre den 
fornødne fremdrift. Konkret er vi i forbindelse med ændringen af studieordningen på Aarhus 
Universitet blevet forelagt en tilpasning til den nye reform, hvor specialetiden er nedskrevet 
fra 6 til 4 måneder. Censorformandskabet har udtryk frygt for, at denne tilpasning vil virke 
mod intentionen om at højne uddannelseskvaliteten og vil følge udviklingen. 

Evalueringsrapporten 

Statusrapporten ”Evaluering af censorordningen”, som udkom i november 2013, blev i 
pressen fremstillet som en alvorlig kritik af censorinstitutionen. En nærlæsning af rapporten 
viser imidlertid, at tingenes tilstand i det store hele fungerer hensigtsmæssigt. 

Et kritikpunkt er, at ”fordelingen af censorerne overlades til universiteterne alene”, hvor 
bekendtgørelsen siger, at censorformandskabet i samarbejde med universiteterne skal 
påsætte censorerne. Censorformandskabet for Idræt har den praksis, at censorpåsætningen 



i udgangspunktet overlades til universiteterne, men at valg og fordeling af censorerne 
registreres af Censorformandskabet, der påtaler og griber ind, hvis intentionerne om bredde 
og anvendelsesgrad i brugen af censorer ikke efterleves. Vi har valgt denne praksis ud fra 
den antagelse, at det er de enkelte faglærere, der er bedst i stand til at vurdere, hvilke 
censorer der bedst matcher de faglige kompetencer, som eksaminationerne skal teste. 

Et andet kritikpunkt er, at 20 procent af censorerne angiver at have indgået i gensidig 
censur. En praksis som ifølge bekendtgørelsen skal undgås. Hvis bekendtgørelsen påbud 
skyldes en bekymring for, at censorer, som indgår i gensidig censur, vil se mildere på 
hinandens studerendes præstationer end ellers, er der tale om mistillid til de professionelles 
professionalisme. Da det imidlertid er et bekendtgørelsesmæssigt krav at undgå gensidig 
censur, vil vi hermed indskærpe, at Universiteterne holder sig dette for øje i forbindelse med 
censorpåsætninger. Når det er sagt, vil vi samtidig understrege, at vi fortolker påbuddet som 
”umiddelbart gensidig”. Det vil sige inden for samme semester. Hvis det skulle gælde 
ubegrænset, ville universitetsansatte censorer ved at lade sig bruge som sådan risikere at 
havne i en situation, hvor de blev udelukket fra at have universitetsansatte fagfæller som 
censorer på deres egne fag. 

Et tredje kritikpunkt, vi vil fremhæve, er påpegningen af, at kun en tredjedel af korpsene har 
afholdt de bekendtgørelsesfastsatte censormøder siden 2009, hvilket er et fald siden 2005, 
hvor 53 procent afholdt møderne. Samme billede viser sig i forhold til kontaktmøderne med 
institutionerne, hvor ”en betydelig anden af censorformandskaberne ikke afholder 
kontaktmøder hvert andet år, som det ellers er foreskrevet i bekendtgørelsen.” Det 
nuværende Censorformandskab for Idræt har ved tiltrædelse i 2010 for at leve op til 
bekendtgørelsens krav genoptaget censormøderne, der lå stille i den foregående periode, og 
i 2014 reetableret møderne med institutionerne. Begge mødefora har vist sig som gode 
muligheder for at diskutere eksamens- og evalueringsformer samt andre 
uddannelsespolitiske problemstillinger, og vi har derfor besluttet at invitere både censorer 
og institutionerne en gang årligt i den kommende periode, så længe der er opbakning til det 
fra institutionernes side. Da der i bekendtgørelsen ikke er pålagt hverken censorer eller 
institutioner at møde frem til de obligatorisk møder, og fremmødet derfor er meget lavt, er 
det formentlig en væsentlig årsag til, at ikke alle Censorformandskaberne har fundet det 
meningsfuldt at afholde møderne. 

Møde i censorformandskabet 

Censorformandskabet har i den forgangne periode afholdt 3 møder, alle på Institut for 
Folkesundhed – Sektion for Idræt. Første møde blev afholdt torsdag d. 27 januar. Her blev 
ansøgningerne om optagelse i det det nye censorkorps behandlet, og det nye korps 
beskikket. Andet møde blev afholdt d. 15 maj, hvor det obligatoriske møde med 
institutionerne blev forberedt. Det tredje møde blev afholdt d. 25 september 2014 i 
forlængelse af mødet med institutionerne. Her blev eksamensindberetningerne 
gennemgået, og det blev med tilfredshed noteret, at de kritikpunkter, der var blevet rejst af 
censorerne og af censorformandskabet videreformidlet til institutionerne, var blevet taget 
op på pågældende sted. 

Møde med Censorkorpset 

På mødet med censorkorpset, som blev afholdt 15. maj, blev censorkorpsets nye forbedrede 
hjemmeside præsenteret. Den generelle vurdering var, at søgeværktøjet var blevet 
væsentligt forbedret, men der kom også forslag om yderligere forbedringer, hvilket der 
arbejdes på. Blandt andet blev det nævnt, at der var behov for en opdatering af 
censoroplysninger, hvilket fra formandskabets side efterfølgende blev igangsat. På mødet 



var Lotte O’Neill fra Center for Medicinsk Uddannelse inviteret til at holde oplæg om ”Kilder 
til fejl i eksamen”, hvilket gav anledning til en animeret og frugtbat diskussion af 
evalueringsformer og -rationaler. Referat at mødet kan findes på 
http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/censorer/oplysninger-til-
censorer/censorformandskabet-i-idraet/ 

Møde med Institutionerne 

På mødet med censorkorpset, som blev afholdt 25. september 2014, blev 
Censorformandskabets rolle i forhold til institutionerne drøftet. I den forbindelse erindrede 
Censorformandskabet institutionerne om, at Censorformandsskabet skal høres, både når 
der udarbejdes nye studieordninger, og når disse revideres. Siden har vi modtaget en 
studierevision fra Syddansk Universitet, som Censorformandskabet tiltrådte uden kritiske 
kommentarer. På mødet blev muligheden for harmonisering af censorhonorar på tværs af 
universiteterne ligeledes diskuteret, og det blev aftalt, at Censorformandskabet udarbejder 
forslag til en vejledningsnøgle. 

Ad Hoc beskikkelser 
Vi noterer med tilfredshed, at vi i løbet af det seneste år har oplevet et stort fald i 
anmodning om ad hoc-beskikkede censorer; en udvikling som vi håber, vi kan fastholdes 
med færre problemer for institutionerne som følge af udvidelsen af censorkorpset.  

 
Eksamensindberetninger 
I forbindelse med beskikkelsen i foråret 2014 blev censorerne mindet om, at de efter hver 
eksamensopgave skal indsende en eksamensindberetning. Måske som en følge heraf er 
antallet af eksamensindberetninger steget, en positiv tendens som formandskabet håber 
fortsætter. Censorformandskabet har reageret på i alt 8 af indberetningerne, og har på 
baggrund af disse indledt en dialog med studielederne på de pågældende universiteter 
omkring formen på nogle konkrete prøver. 

  
 Ankenævn 
Klagesager: I forbindelse med indførelsen i 2012 af reglen om, at et ankenævn både kan 
justere eksamenskarakteren op og ned, så vi et drastisk fald i antallet af studenterklager. Det 
seneste år har antallet af ankenævn faldet til et pænt rundt nul, hvilket bestyrker 
formodningen om, at regelændringen har haft den tilsigtede effekt. Censorformandskabet 
har dog været involveret i en klagesag, hvor den pågældende institution besluttede at 
tilkende klageren en ombedømmelse, hvorfor Censorformanden i overensstemmelse med 
bekendtgørelsen udpegede ny censor. 
 
På vegne af censorformandskabet 

Verner Møller                                      
  
Censorformand 
  
30. november 2014 
  


