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Formandskabet 
 
Censorformandskabet er sammensat som følger: 
 
Professor Verner Møller, Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt, Aarhus Universitet 
(formand) 
  
Lektor Mette Krogh Christensen Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelse, Aarhus 
Universitet 
  
Direktør Lone Hansen Team Danmark 
  

Virkninger af fremdriftsreformen 

I efteråret 2015 trådte fremdriftsreformen i kraft. Siden reformen blev vedtaget i 2013 har 
virkningerne været imødeset med nervøsitet og spænding. Reformen stillede 
universiteterne overfor en bunden opgave med at få nedbragt studietiderne. Det politiske 
mål var at få bragt de reelle studietider i overensstemmelse med de gældende normeringer. 
Virkemidlet var en økonomisk skruetvinge på universiteterne, der pålagde institutionerne 
mærkbare indtægtsreduktioner, hvis de optagne studerende ikke blev færdige til tiden. Som 
en håndsrækning til universitetsledelserne indeholdt reformen et krav om, at de studerende 
automatisk blev tilmeldt kurser svarende til 30 ects per semester.  Universiteterne 
forberedte sig på opgaven på forskellig vis. Blandt andet blev specialetiden kortet ned på 
visse uddannelser fra 6 til 4 måneder. Ikke mindst denne ændring gav anledning til 
bekymring i censorformandsskabet, hvis primære formål er kvalitetssikring af 
uddannelserne, eftersom reduktionen af dette centrale uddannelseselement alt andet lige 
ville føre til en kvalitetsforringelse. Censorformandskabet besluttede derfor at følge 
udviklingen nøje. Endnu har reformen dog ikke virket så længe, at vi har grundlag for at 
vurdere effekten. Censorformandsskabets invitation til møde i censorkorpset med henblik 
på erfaringsudveksling om virkningerne af fremdriftsreformen, valgte vi at aflyse, da der 
stort set ingen censorer tilmeldte sig. Og opfordringen om skriftlig respons på erfaringerne 
afstedkom én tilbagemelding, der gjorde opmærksom på, at initiativet nok var præmaturt, 
eftersom der vil gå en vis tid fra reformens ikrafttræden, til der tegner sig et billede af 
reformens konsekvenser. Der er ingen bemærkninger i censorindberetningerne – modtaget 
efter reformens ikrafttræden – der melder om problemer i anledning af reformen. 
Censorformandskabet vil fortsat følge udviklingen og opfordre censorerne til at gøre det 
samme. 

Censorpåsætning 

I 2013 blev censorordningen i Danmark evalueret, og i evalueringsrapporten, der i det store 
billede var positiv, blev der rejst kritik af, at nogle bekendtgørelseselementer på visse 
uddannelser ikke blev opfyldt. Et kritikpunkt som ramte plet i forhold til forvaltningen af 
idræts eksamener lød, at ”fordelingen af censorerne overlades til universiteterne alene.” 
Censorformandskabet for Idræt har fulgt en praksis, hvor censorpåsætningen blev foretaget 
af universiteterne ud fra den betragtning, at de enkelte fagmiljøer var bedst rustet til at 
identificere censorkompetencebehovet. Men brugen af censorer er blevet registreret, og 



der er grebet ind i tilfælde af genbrug af censorer ved samme fagdisciplin mere end tre 
gange i træk. Censorformandsskabet har fundet universiteternes censorpåsætning 
velfungerende med respekt for intentionen om bredde i brugen af censorer og har ikke 
fundet anledning til at ændre den hidtidige praksis. Dog har KU besluttet at sende alle 
censorforslag på deres universitet til godkendelse hos de respektive censorformandskaber 
forud for eksamen. Denne praksis har formandskabet efter drøftelse besluttet at anbefale 
udbredt til idrætsuddannelserne på AAU, AU og SDU, idet den vil styrke vores mulighed for i 
samarbejde med institutionerne at øge alsidigheden i brug af censorer.  
 
Censornormer 

I den forgangne periode har censorformandskabet arbejdet for harmonisering af 
censornormerne på tværs af universiteterne for at afhjælpe den uhensigtsmæssighed, at 
aflønningen for eksamener af sammenlignelige typer og omfang blev aflønnet forskelligt alt 
efter hvilket institution, der afholdt eksamen. Problemstillingen blev i foråret 2014 
yderligere aktualiseret, da Censorformandskabet modtog en henvendelse fra SDU angående 
censornormerne. I bestræbelserne på at reducere omkostningerne til ekstern censur agtede 
universitetet at nedjustere censornormerne på de uddannelser, der er tilknyttet Institut for 
Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. I svarskrivelsen til SDU, anførte 
formandskabet, at den påtænkte spareøvelse indebar risiko for, at det – på trods af at 
censorerne har forpligtet sig til at påtage sig censoropgaver – ville blive vanskeligere at 
rekruttere censorer til kommende eksamener, fordi det vil være mere attraktivt at påtage 
sig censoropgaver på de konkurrerende universiteter. Som alternativ til at reducere 
censornormen for hver enkel eksamen, foreslog Censorformandsskabet derfor, at der i 
stedet blev udarbejdet nye mindre udgiftstunge eksamensformer end de nuværende. 
Endvidere udarbejdede formandskabet et forslag til harmonisering af censornormerne på 
baggrund af de af institutionerne indberettede aktuelle takster. Harmoniseringsforslaget er 
på dagsordenen til det kommende møde mellem formandsskabet, SDU, AAU, AU og KU i 
januar 2016. 
Med den seneste finanslovs håndfaste beskæring af universiteterne er behovet for at finde 
besparelser blevet manifest forøget. Det er derfor ikke utænkeligt, at der vil komme 
yderligere pres på censornormerne i den kommende tid. Udsigten til yderligere forringelse 
af censorhonorarerne giver anledning til bekymring. Censoropgaver for mange censorers 
vedkommende er en arbejdsopgave, der føjer sig til deres primære arbejdsfunktion. Dvs. der 
er tale om et ekstraarbejde, der, hvis det aflønnes for pauvert, risikerer at blive fravalgt eller 
væsentlig nedprioriteret med fare for at der slækkes på grundigheden i bedømmelse og 
karaktergivning.  
 
Møde i censorformandskabet 

Censorformandskabet har i den forgangne periode afholdt møde i juni, hvor ovennævnte 
emner var på dagsordenen.  

Møde med Censorkorpset 

Det obligatoriske møde med censorkorpset er ikke blevet afholdt på grund af svigtende 
tilmelding. Af censorkorpsets 154 medlemmer var kun 4 tilmeldt. Næste kontaktmøde er 
berammet til januar 2017. 

Ad Hoc beskikkelser 
Vi noterer med tilfredshed, at anmodning om ad hoc-beskikkede censorer er forblevet på et 
meget lavt niveau efter udvidelsen af censorkorpset. 



 
Eksamensindberetninger 
 
I perioden fra sommereksamen 2014 til sommereksamen 2015 indkom 93 
eksamensindberetning som var overvejende positive. Censorformandskabet har fulgt op på 
de 7 indberetninger, som var ”Mindre tilfredsstillende”. 

  
 Ankenævn 
 
Klagesager: Tendensen til at færre studerende klager over deres eksamenskarakterer efter 
indførelsen i 2012 af reglen om at et ankenævn både kan justere eksamenskarakteren op og 
ned er fortsat. I den seneste periode har censorformandskabet således ikke været involveret 
klagesager. 
 
På vegne af censorformandskabet 

Verner Møller                                      
  
censorformand 
  
30. november 2015 
  


