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Årets debatemne: 12-trinsskalaen 

De senere års evaluering og diskussion af censorinstitutionen med henblik på at finde ud af, 

om den var værd at bevare, skulle reformeres, justeres eller elimineres, mundede ud i en 

solid opbakning til det nuværende system uden krav om omfattende reformer, men med 

inspiration til at foretage kvalitetssikrende justeringer. Den mest gennemgribende ændring 

har været implementeringen af Censor-IT, som har ændret proceduren for censorpåsætning.  

Interessen for censorinstitutionens arbejde manifesterede sig i år på anden vis. Der kom 

fokus på karakterskalaen, det redskab eksaminatorer og censorer bruger til at udtrykke 

deres vurdering af eksamenspræstationen med. 7-trins-skalaen, som i 2006 erstattede den 

tidligere 13-skala blev fra forskelligt hold kritiseret for at være ramt af inflation. I juni 

tilkendegav uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers på baggrund af en evaluering 

af brugen af 7-trinskalaen, at det så ud til, at der ”uddeles for mange topkarakterer” og 

påpegede mere konkret, at ”eksempelvis er antallet af 12-taller meget højt.”  

Det er næppe for meget sagt, at 7-trins-skalaen, der blev indført for at gøre den danske 

karakterskala sammenlignelig med den internationale ECTS-skala, ikke blev modtaget med 

den store begejstring. Mange fandt den søgt. Hvis det er rigtigt, at der er gået inflation i 

skalaen, er de store spring mellem karakterne en nærliggende forklaring. Psykologisk kan det 

være svært at håndtere at 4-tallet kun var én karakter dårligere end 7-tallet. Balancerer 

eksaminandens præstation på vippen mellem to karakterer, er tilbøjeligheden til at lade 

usikkerheden komme eksaminanden til gode nok en anelse større. Den ny skala var 



imidlertid udtænkt som en absolut skala, hvilket indebærer at de forskellige karakterer skal 

gives akkurat i forhold til eksaminandens opfyldelse af klart beskrevne læringsmål. Såfremt 

læringsmålene er klare for den studerende, eksaminator og censor, burde der, hvis 

karaktertrinnene var entydigt beskrevet, ikke herske tvivl om karakteren. Problemet har 

været, at karaktertrinnene ikke er beskrevet med samme stringens. Forestiller man sig fx en 

tømrer som gav tilbud på en udestue ”der demonstrerer den minimalt acceptable grad af 

opfyldelse af fagets mål” (karakteren 2), ville han nok stå bedre i konkurrencen end den, der 

tilbød en udestue, ”der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål med 

adskillige væsentlige mangler” (karakteren 4). Den absolutte skala har med andre ord 

indbygget en kontraproduktiv fordring til bedømmerne om at fortolke skalaen. Det 

nemmeste karakterniveau at tage stilling til er fremdeles 12-tallet, der gives for ”den 

fremragende præstation der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen 

eller få væsentlige mangler.” Det er derfor usandsynligt, at årsagen, til at antallet af 12-taller 

er meget højt, er, at bedømmerne har skabt inflation. Det skyldes nok snarere, at lærere og 

undervisere arbejder seriøst med at indfri dem. Ret beset er det vel sådan at 

uddannelsernes kvalitet og de studerendes indsats er suboptimale så længe ikke alle får 12 

og således forlader uddannelsesstederne uden væsentlige mangler.  

Det er censorformandsskabets opfattelse, at censorernes karaktergivning afspejler de 

studerende præstationer, og at eventuelt uønskede tendenser i karakterudviklingen er 

forårsaget af de retningslinjer for bedømmelsesarbejdet de har til rådighed og ikke 

lemfældige faglige vurderinger. 

 

Brugen af ekstern censur 

Omkostningerne til dækning af de eksterne censoropgaver er ikke ubetydelige. Derfor har 

institutionerne de senere år haft fokus på omfanget af brug af ekstern censur. Der er i 

bekendtgørelsen krav om at minimum 1/3 af uddannelsens samlede ECTS-point skal 

bedømmes med ekstern censur. En nærliggende måde at opnå en udgiftsbesparelse er at 

nedskære antallet af eksaminer med ekstern censur til gældende minimumskrav. Den 

kvalitetssikring der opnås ved ekstern censur vil selvsagt svækkes jo færre eksaminer, den 

bliver anvendt på. Som det fremgår af nedenstående søjlediagram, er der forskel på, i hvor 

høj grad institutionerne gør brug af ekstern censur. Velvidende at universiteterne er ramt af 

besparelseskrav på 2 procent om året, og derfor må forventes at have øget fokus på 

områder, hvor udgifterne kan nedbringes uden at ramme institutionernes forskning og 



undervisning, vil Censorformandsskabet anbefale, at man, for så vidt man betænker at spare 

yderligere på udgifterne til eksamensafholdelse, holder sig kvalitetssikringsaspektet for øje 

og ser på mulighederne for at reducere det samlede antal af eksaminer fremfor at lade 

ekstern censur erstatte af intern. 

 

 

 

Censorpåsætning 

Indførelsen af Censor-IT i 2018 har efter censorformandsskabets vurdering lettet det 

administrative arbejde i forbindelse med censorpåsætningen, og sikret at 

eksamensbekendtgørelsen krav i forbindelse hermed bliver overholdt. Nogle censorer har 

ytrer forundring over, at de er blevet tildelt mærkbart færre censoropgaver end før 

introduktionen af det nye system. Årsagen er, at censoropgaverne bliver fordelt mere jævnt 

mellem medlemmer af censorkorpset end tidligere. Det er censorformandsskabets 

vurdering, at den bredere brug af og mere ligelige byrdefordeling mellem censorkorpset 

medlemmer altovervejende har været hensigtsmæssig og er blevet taget vel imod. Dog har 

der i forbindelse med eksaminatorernes afkobling fra censorpåsætningen været enkelte 

henvendelser fra eksaminatorer, der har udtryk bekymring over tildelte censorers faglige 

kvalifikationer. Vi har i løbet af året modtaget en konkret klagesag på det grundlag. 

Derudover har vi ingen indikationer på, at den nye censorallokeringsmetode i praksis har 

haft negativ indflydelse på eksamensbedømmelserne. 

En væsentlig sidegevinst ved det nye system er, at det er ressourcebesparende. Samtidig 



med at systemet sikrer opgaverotation, tager det også hensyn til geografien ved 

allokeringerne, så udgiften til transport af censorer bliver mindst mulig for de rekvirerende 

institutioner. I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på fordelen for alle, hvis rekvirenterne 

så vidt muligt puljer censoropgaverne sammen. Nogle censorer, som har accepteret tilbud 

på en censoropgave på 1 bachelorprojekt med mundtligt forsvar, har oplevet at en anden 

censor var mødt frem til en tilsvarende opgave umiddelbart efter. Det er selvsagt 

ressourcespild at bede to forskellige censorer med kompetencer inden for samme 

fagområde at censurere hver én opgave samme dag på samme institution. Omvendt er det 

naturligvis uhensigtsmæssigt at søge en censor til dækning af store skriftlige eksaminer med 

henved 100 besvarelser, hvilket mange finder uoverkommeligt. Censorformandsskabet 

vurderer dog, at disse eksempler er forbigående udtryk for børnesygdomme, som hurtigt vil 

forsvinde. 

 

Nybeskikket censorkorps 

Det gamle censorkorps beskikkelsesperiode udløb i april 2018, hvor et nybeskikket 

censorkorps tiltrådte. Vi modtog væsentlig flere ansøgere, end vi kunne optage i korpset. 

Det nye korps består af 156 velkvalificerede censorer udvalgt på baggrund af 

bekendtgørelsens kriterier om 1) tilstrækkelig dækning af de enkelte eksamensfag over hele 

idrætsuddannelsernes spændvidde; 2) geografisk spredning; 3) repræsentation af censorer 

fra aftagerinstitutionerne, og 4) En ligelig fordeling af mandlige og kvindelige censorer. I det 

nye korps er der 112 mænd og 44 kvinder. Dvs. knap 30 procent af korpset er kvinder, 

hvilket er i underkanten men afspejler kønsfordelingen i ansøgerfeltet samt de 

kompetenceområder der skulle dækkes. De 38 censorer er fra aftagerinstitutioner, mens 

majoriteten 118 er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen.  

 

Censorformandsskabet har efter beskikkelsen modtaget henvendelser fra kandidater, som 

har ønsket at blive optaget i korpset. Den store interesse for at blive medlem af 

censorkorpset vidner om vigtigheden af uddannelseskvaliteten og om viljen blandt fagets 

kandidater til at bidrage til at sikre den. Der bliver dog ikke optaget nye censorer i korpset 

udenfor beskikkelsesperioden, med mindre der opstår et dokumenteret behov for 

supplering, fx på grund af frafald eller studierevisioner, der fordrer tilknytning af fagligheder, 

som ikke allerede i tilstrækkeligt omfang er repræsenteret i censorkorpset, eller hvis nye 

godkendte uddannelser skal tilknyttes censorkorpset. 

 



Møde i censorformandskabet 

Censorformandskabet har i den forgangne periode afholdt møde den 19. april, hvor 

Annemari Munk Svendsen trådte ind som næstformand og overtog posten fra Mette Krogh 

Christensen, der efter to perioder valgte at udtræde af censorkorpset. 

Censorformandsskabet takker Mette Krogh for et stort engagement og en storslået indsats 

gennem 8 år.  

 

Møde med Censorkorpset og institutionerne 

Det obligatoriske møde med censorkorpset blev afholdt den 19. april på Institut for 

Folkesundhed, Sektion for idræt Dalgas Avenue i forbindelse med den nye 

beskikkelsesrunde. 30 af det nye censorkorps 156 medlemmer var mødt op. Referatet fra 

mødet er tilgængelig på censorformandskabets hjemmeside 

http://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk

/Censorer/Oplysninger_til_censorer/Censorformandskab_for_Idraet/Referat_Intromoede_1

9._april_i_Censorkorps_for_Idraet.pdf.  

Med den nye eksamensbekendtgørelse er kravet om obligatoriske møder med censorerne 

og institutionerne bortfaldet, hvilket forekommer fornuftigt i betragtning af det pauvre 

fremmøde i tidligere år. Censorformandsskabet påtænker dog efter den relativt store 

tilslutning til seneste møde at indkalde censorerne til møde igen midtvejs i den løbende 

beskikkelsesperiode og vil i øvrigt overveje nye måder at styrke menings-og 

erfaringsudvekslingen mellem censorerne.  

 

Ad Hoc beskikkelser og eksamensindberetninger 

 

Censor-It har øjensynligt haft en positiv indvirkning på det oplevede behov for ad hoc 

beskikkelser, idet Censorformandsskabet med tilfredshed noterer, at det ikke har modtaget 

en eneste anmodning om ad hoc-beskikkede siden det nye allokeringssystem blev indført. 

Det nye system synes også at have haft en positiv effekt på indberetningsfrekvensen. I 

perioden 1.august-31.december er indkommet 71 censorrapporter hvilket næsten er en 

tangering af de 72 censorrapporter censorformandsskabet modtog i hele 2017. De 71 

procent svarer dog stadigvæk kun til 33.3 procent af prøverne i perioden. Da 

http://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Censorer/Oplysninger_til_censorer/Censorformandskab_for_Idraet/Referat_Intromoede_19._april_i_Censorkorps_for_Idraet.pdf
http://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Censorer/Oplysninger_til_censorer/Censorformandskab_for_Idraet/Referat_Intromoede_19._april_i_Censorkorps_for_Idraet.pdf
http://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Censorer/Oplysninger_til_censorer/Censorformandskab_for_Idraet/Referat_Intromoede_19._april_i_Censorkorps_for_Idraet.pdf


indberetningerne er obligatoriske, er der altså stadig et stykke vej til, vi lever op til kravene i 

eksamensbekendtgørelsen. Vi vil derfor endnu engang anmode censorerne om at huske altid 

at udfylde censorrapporten, også i de tilfælde hvor eksamen har været tilfredsstillende, og 

der ikke har været noget at bemærke. Til gengæld noterer vi, at censorerne alt overvejende 

oplever eksaminerne som tilfredsstillende. Således viser resultatet af opsummeringen af 

eksamensforløbene generelt at 0,5 procent finder eksamensforløbet ikke tilfredsstillende og 

0,5 procent finder forløbet mindre tilfredsstillende, hvilket svarer til en problemfrekvens på 

2 ud of 213 eksaminer. 

 

Klagesager  

De studerende gør fortsat i meget beskedent omfang brug af deres klagemulighed. 

Censorformandsskabet har i perioden fra vinter 2017/18 modtaget en eksamensklage og 

ved sommerterminen 2018 2 eksamensklager. Det lave antal klager indikerer, at 

censorarbejdet fungerer med generel stor tilfredshed. 

 

 

På vegne af censorformandskabet 

 

Verner Møller                                      

  

censorformand 
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