
Vi har siden 2007 deltaget i et forsøg med 
digitale eksamensopgaver igangsat af Mini-
steriet for Børn og Unge. Vi har siden starten 
deltaget med fagene dansk og samfundsfag. 
Ved studentereksamen sidste sommer brugte 
vi den almindelige opgaveaflevering i Lectio 
til skriftlig digital eksamen i dansk for alle 
vores 3.g-elever. Derudover havde vi også to 
hold oppe i digital skriftlig samfundsfag.

En af fordelene ved digital aflevering er, at 
den afspejler den øgede brug af it i under-
visningen og er et mere virkelighedsnært 
billede af den måde eleverne arbejder på 
i hverdagen. Derfor har det været meget 
naturligt for os at gå i retningen af digital af-
levering ved studentereksamen. Vores elever 
har været meget glade for udviklingen, da de 
er mest hjemmevant med digital aflevering. 

Vores lærere har også været begejstrede for 
forløbet, selvom alt nyt kræver tilvænning. 
De glæder sig over, at den digitale eksamen 
afspejler elevernes måde at arbejde på i 

hverdagen. Både i forhold til lektier og afle-
veringer. Eleverne får altså lov til at arbejde, 
som de ville gøre derhjemme, og der er også 
stor enighed om, at det gør hele processen 
lettere. Plagiatkontrollen i Censormodulet 
er uden tvivl også med til at lette arbejdet 
for vores lærere, da der er mulighed for at 
benytte denne ved mistanke om snyd. Vores 
lærere finder det også meget positivt, at den 
øgede brug af it samt den digitale eksamen 
medvirker til, at elevernes it-kompetencer og 
kritiske sans, udvikles.

I forbindelse med den digitale aflevering i 
Lectio sidste sommer, savnede vores elever 
i høj grad at få en kvittering på, at de havde 
afleveret deres opgave. Derfor glæder vi 
os meget over, at dette er implementeret i 
Censormodulet. Når eleverne har afleveret 
deres opgave, får de en kvittering, som også 
kan printes ud, hvilket vil hjælpe mange af 
vores elever med at gå fra eksamen med ro 
i sindet.

Vi har høje forventninger til, at Censormodu-
let bliver intuitivt at benytte, og vi ser meget 
frem til, at det bliver nemt for os at distri-
buere elevernes opgaver ud til censorerne. 
Censormodulet gør det muligt for os at yde 
en bedre service overfor vores censorer 
samtidig med, at det betyder en besparelse 
i forhold til papir og porto. Udover ønsket 
om et intuitivt system, har fleksibilitet også 
været et nøgleord for os. Med Censormodu-
let er vi garanteret, at hvis det skulle blive 
nødvendigt at udskyde en prøve, så lukker 
systemet ikke af for aflevering. Når eleverne 
har afleveret, ligger deres opgave med det 
samme tilgængelig i systemet.
 
Vi ser det som en styrkelse af elevernes 
retssikkerhed, at risiko for tastefejl mindskes, 
når al distribution og bedømmelse foregår 
direkte i systemet. Vi mener, at det kun er 
et spørgsmål om tid, før alle skriftlige eksa-
mener kommer til at foregå digitalt, og vi er 
overbeviste om, at Lectio Censormodul er et  
skridt på vejen til en nem og sikker løsning.

Uddannelsescheferne Simon Rosell Holt og Peter Toft fra Greve Gymnasium fortæller om deres er-
faringer fra sidste år med at køre digital skriftlig studentereksamen Lectio, samt deres forventninger 
til Lectio Censormodul og digital aflevering i år.
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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


