
Vi prøvede Lectio Censormodul for 
første gang i sommeren 2013 til digital 
skriftlig aflevering ved eksamen. Det er 
sjældent, at man ved, hvad fremtiden 
bringer, men det har længe stået klart, 
at den digitale aflevering til eksamen 
er den eneste og mest logiske vej frem. 
Vi har i mange år arbejdet med forskel-
lige løsninger, som omfattede opstil-
lede printere, elever, der slæbte egne 
printere med, samt tilsynsførende, der 
udleverede USB-stik. Det har været 
med til at skabe et printer-helvede. 

Til eksamen i sommer havde vi 24 
eksamenshold, der afleverede via 
Censormodulet. Fire af disse var hold 
med adgang til internettet. Derudover 
havde vi digital aflevering ved 12 
årsprøver.

Den digitale aflevering blev modtaget 
rigtig godt hos alle elever, lærere 
og tilsynsførende. Særligt eleverne 
tog det som den største selvfølge. 
Nogle af eleverne havde afprøvet en 

betaversion, men selv de elever, som 
ikke havde prøvet kræfter med digital 
aflevering før, gik til systemet med den 
største lethed.

Den digitale aflevering afspejler elever-
nes måde at arbejde med afleveringer 
på i hverdagen. Vores tilsynsførende 
var især glade for det overblik og den 
ro, der har været ved eksamen, når 
de nu kan følge med i afleveringen af 
opgaverne på computer. Derefter har 
det for os i administrationen, været 
nemt og intuitivt at betjene systemet, 
og vi har let kunne sætte lærerne og 
censorer ind i eksempelvis at hente 
afleverede opgaver i Lectio. 

Førhen var det omstændeligt for cen-
sorerne, at besvarelserne skulle sendes 
frem og tilbage, og at de kun fandtes 
i papirform. Med Lectio Censormodul 
er der skabt et bedre overblik. Begge 
censorer har opgaverne, så snart vi 
med et klik sender dem til bedøm-
melse.

Rent juridisk har vi været glade for, at 
eleverne logger ind på Lectio med et 
personligt login, og at de skal bekræf-
te, at deres aflevering er udarbejdet af 
dem selv, inden aflevering. Derudover, 
har vi også bedt vores elever skrive un-
der på det omslag, som normalt følger 
med ved en skriftlig eksamen. Det er 
selvfølgelig en ordning der overflødig-
gøres, når den digitale aflevering er 
blåstemplet af ministeriet. 

Vi har været glade for en uproblema-
tisk brugerflade, og vi glæder os til 
en videreudvikling af systemet. Vi ser 
frem til, at systemet kan håndtere del-
prøver eller eventuelle papirbilag, som 
afleveres af eleverne og til, at eleverne 
modtager en klokkeklar kvittering på 
deres aflevering, så vi undgår mulige 
misforståelser. Derudover glæder vi os 
til, at vi forhåbentlig om et år kan grine 
af, at man nogensinde har afviklet 
skriftlig eksamen på en anden vis end 
via den digitale aflevering. 
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Opbygningen af Lectio

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• Skemalægning

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Censormodul

• Aflevering

• Plagiatkontrol

• Distribution

• Karakterer

Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot


