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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 
  

Styrkelse af censorsystemet 

2017 har i politisk henseende været et interessant år for censorinstitutionen. Efter i en 
årrække at have været sat under kritisk lys ser det ud til, at værdien af ekstern censur af 
ministerielt beskikkede censorer er blevet opskrevet. Den kritiske evalueringsrapport om 
censorinstitutionen, forestået af Danmarks Evalueringsinstitut i 2013, der påpegede en 
række problemstillinger vedrørende praksis for censorpåsætning, gensidig censur, og dialog 
mellem censorer og censorformandsskab såvel som dialog mellem censorformandsskab og 
institutioner, gav udtryk af, at censorordningen trængte til opstramning. Kritikken gav 
desuden anledning til overvejelser om, hvorvidt ordningen gav udbytte, der stod mål med 
udgifterne til den. I 2015 nedsatte Regeringen i 2015 et censorudvalg, der blandt andet fik i 
opdrag at undersøge, om censorsystemet bidrager til kvalitetssikringen og udvikling af 
prøvesystemet og ikke mindst, hvordan institutionerne så på sagen. Udvalget blev bedt om 
at gøre sig cost-benefit-overvejelser. En anden vigtig opgave for censorudvalget var at 
afdække censorordninger i andre lande. Eftersom det danske censorsystem er enestående 
og dyrt, og få andre lande har et system, der tilnærmelsesvis ligner det danske, kunne dette 
opmærksomhedspunkt ligne begyndelsen til enden på censorsystemet, som vi kender det. 
Når andre lande kan klare bedømmelsesopgaven internt mellem kolleger eller alene ved 
underviserens objektivitet og integritet, burde det samme vel kunne fungere i Danmark, der, 
hvis korruption kan bruges som målestok, ikke lader noget tilbage at ønske hvad angår 
ordentlighed og ansvarlighed? Censorudvalgets undersøgelse gav imidlertid anledning til 
indledningsvis at konstatere, at ”der er en bred tilslutning til censorsystemet, der generelt 
opfattes som godt og bevaringsværdigt.” Dermed synes der ikke risiko for at censorsystemet 
bliver afviklet i nær fremtid. 

Tværtimod anså udvalget det for væsentligt at opskrive betydningen af censorinstitutionen i 
overensstemmelse med forandringer i uddannelseslandskabet. Udvalget noterede sig, at 
institutioner er blevet fusioneret sammen til større komplekse enheder, der er indført krav 
om institutionsakkreditering. Og hvad det studenternære angår, er læringsformerne under 
forandring; der er ”stigende studentertilgang, digitalisering, krav til øget relevans i 
uddannelserne”. Hertil kommer ”unges ønske om mere inddragelse og feedback” hvilket 
”har sat en udvikling i gang inden for pædagogik, didaktik og evaluering/udprøvning af den 
enkelte studerende.” Iagttagelsen af disse forandringer, har ledt udvalget frem til det 
kontroversielle forslag, at censorinstitutionen skal kobles tættere sammen med den øvrige 
kvalitetssikring ved at indgå i den overordnede institutionsakkreditering. Som led i 



opgraderingen af censorinstitutionen er der igangsat et ministerielt arbejde med henblik på 
at lave et uddannelsesmodul for censorer. 

 

Censorpåsætning 

En tilbagevendende problemstilling har været samarbejdet mellem institutionerne og 
censorformandskabet om censorpåsætning. Praksis har generelt været, at eksaminatorerne 
har indstillet til institutionernes eksamensansvarlige studiesekretærer, hvilke censorer de 
ønskede til deres pågældende eksaminer hvorefter sekretærerne har taget kontakt til 
censoremnerne med henblik på at få en aftale i stand. Indstillingen er gået videre til 
censorformandsskabet der har vurderet saglighed og bredde i censorpåsætningen foruden 
kontrolleret, at der ikke forekom gensidig censur og gentagen brug af samme censorer til 
samme eksaminer. Formandskabet har med tilfredshed noteret sig, at der er – ikke 
overraskende – i altovervejende grad valgt relevante og kompetente censorer til opgaverne. 
På den led har modellen i det væsentlige været velfungerende. Dog har der været en 
tendens til at bredden i anvendelsen af censorer har ladet noget tilbage at ønske. Der er 
censorer, som er blevet brugt hyppigt, sommetider til (over)kanten af det tilladte timetal, 
mens andre stort set har forblevet ubenyttet. Formandsskabet har ifølge bekendtgørelsen 
blandt andet til opgave at sikre at alle censorer bruges og gerne på mere end en institution. 
Formandsskabet har derfor arbejdet sammen med institutionerne om at øge bredden i 
brugen af censorlisten, men uden at skævhederne er blevet rettet tilstrækkeligt op. 
Formandskabet ser derfor frem til introduktionen af et nyt edb-system, CensorIT, der vil 
gøre en ende på ovennævnte problemstillinger. Systemet går i al sin enkelthed ud på at 
institutionerne indmelder forestående eksaminer til CensorIT, som inviterer et antal 
censorer på listen, der i forbindelse med beskikkelse er fundet kvalificerede til at censurere i 
de pågældende fag. CensorIT tager højde for at censorer ikke bliver overbebyrdet med 
forespørgsler, at alle bliver bragt i spil, at der tages geografiske hensyn så bl.a. 
kørselsgodtgørelse holdes på et minimum. Systemet er velafprøvet, pålideligt og er blevet 
påskønnet og anbefalet at censorkorps der allerede anvender det (og i løbet af 2018 vil stort 
set alle sundhedsvidenskabelige uddannelser på universitetsområdet tage systemet i brug). 
Formandskabet antager, at det nye system vil give kunne give anledning til kritik fra 
eksaminatorer, der har været vant til en højere grad af indflydelse på, hvem de har fået 
beskikket som censorer, og vil derfor minde om, at censorernes formelle og reelle 
kvalifikationer er blevet vurderet ved den nye beskikkelsesrunde. Det kan i den forbindelse 
være værd at huske på, at censor skal være fagligt klædt på til rollen, men at det ikke 
betyder, at vedkommende skal være internationalt anerkendt ekspert inden for området, 
som det forventes i forbindelse med bedømmelser af PhD afhandlinger; heller ikke for at 
påtage sig bedømmelse af specialer.  
 
Ny beskikkelsesrunde 

Censorkorpsets beskikkelsesperiode udløber i april 2018, hvor et nybeskikket censorkorps 
tiltræder. Muligheden for at blive beskikket blev annonceret på censorkorpsets hjemmeside 
og i relevante medier i efteråret 2017. Interessen for at blive censor var overvældende. 
Mere end 200 søgte om at blive optaget i censorkorpset. En meget stor del af det 
nuværende censorkorps har søgt genbeskikkelse. Formandsskabet glæder sig over den 
overvældende opbakning til arbejdet med kvalitetssikring af uddannelserne. Imidlertid 
fremgår det af bekendtgørelsen, at mindst en fjerdedel af korpset skal udskiftes. Det 
betyder, at korpset kommer til at sige farvel til en række dygtige censorer som har udført et 
godt og samvittighedsfuldt arbejde i de seneste fire år og i mange tilfælde mange flere. 
Formandsskabet vil gerne her takke for indsatsen gennem årene. I forbindelse med 



nybeskikkelsen er der – foruden de i bekendtgørelsen gældende krav om at korpset i 
tilstrækkeligt omfang dækker alle de fag, der indgår i uddannelserne, at der er censorer som 
har deres daglige virke uden for universiteterne på institutioner, som aftager uddannelsens 
kandidater, at der er en nogenlunde ligelig kønsrepræsentation – endvidere taget højde for 
hvor længe censorerne har været medlemmer af korpset.  
 
Digital eksamen 
 
Digital eksamen fungerer nu på alle institutioner. Formandsskabet har indtryk af, at den nye 
model fungerer upåklageligt. Censorkorpset synes at have vænnet sig systemet og er tilfreds 
med det. Accept af digital eksamen er en forudsætning for at kunne virke som censor på 
idrætsuddannelserne og formandsskabet forventer derfor efter nybeskikkelsen, at den 
sporadiske kritik, der har været af, at man skal læse eksamensopgaver på skærm eller selv 
forestå udprintning, er et overstået kapitel. 
 
Møde i censorformandskabet 

Censorformandskabet har i den forgangne periode afholdt to møder. Møderne blev holdt 
den 8. juni og 4. december. Referat af møderne er tilgængelige på Censorkorpsets 
hjemmeside. 

Møde mellem censorformandskaberne på Health 

Som følge af den politiske opmærksomhed, der har været om censorinstitutionen de 
seneste år blev censorformændene på landets sundhedsvidenskabelige fakulteter, 
hvorunder Censorkorps for Idræt hører, enige om at holde et årligt møde med henblik på 
gensidig orientering og drøftelse af uddannelses- og institutionspolitiske initiativer af 
væsentlighed for censorinstitutionen. I år blev mødet afholdt den 7. december på Aarhus 
Universitet. I år var hovedvægten lagt på den forestående implementering af CensorIT 
Referat af mødet er tilgængelig på Censorkorps for Idræts hjemmeside.  

Møde med Censorkorpset 

Det obligatoriske møde med censorkorpset blev afholdt den 8 juni på Dalgas Avenue. Jens 
Tofteskov, chefkonsulent ved CBS Teaching and Learning, holdt et inspirerende oplæg om 
censors rolle i forbindelse med eksamensafholdelsen blandt andet satte han fokus på 
nødvendigheden af en skærpet opmærksomhed vedrørende læringsmål og 
bedømmelseskriterier. Desuden blev Censorinstitutionens fremtid diskuteret i lyset af 
censorudvalgets forslag til fremtidssikring af censorsystemet, hvilket mundede ud i et skriv 
til undervisningsministeriet med kritik og anbefalinger i forbindelse med bemeldte 
udviklingsarbejde. 

Ad Hoc beskikkelser og eksamensindberetninger 
 
Vi noterer med tilfredshed, at anmodning om ad hoc-beskikkede censorer fortsat er på et 
lavt niveau. I år er antallet reduceret til 2. Ikke mindre positivt er det at der i indeværende 
periode også er sket en forøgelse af antallet af indkomne eksamensindberetninger. Der er 
tale om en stigning fra 59 til 72. Da indberetningerne er obligatoriske er der dog stadig et 
stykke vej til, at vi er fuldt ud kompliente. Atter er censorernes indberetninger overvejende 
positive. Kun ni havde påtaler af typen ”ikke tilfredsstillende”. Disse påtaler er 
videreformidlet til de pågældende institutioner. I forbindelse med indberetningerne er der 
givet 15 supplerende kommentarer. Disse er påskønnet da det giver formandsskabet bedre 
føling med eksamensafviklingen.  



  

 
Klagesager 
De studerende gør fortsat i meget beskedent omfang brug af deres mulighed for at klage 
over eksamen, hvilket tyder på at de studerende generelt oplever eksaminationen som 
kompetent og fair. Censorformandsskabet har i perioden kun skullet forholde sig til en 
klagesag: En ankesag, hvor der blev nedsat et ankenævn. 
 
På vegne af censorformandskabet 

Verner Møller                                      
  
censorformand 
  
16. december 2017 
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