
Vi benyttede censormodulet første 
gang ved vores skriftlige årsprøver i 
sommerterminen 2013. Vi havde i 
flere år ventet på, at der kom en digital 
løsning til eksamen og var derfor me-
get begejstrede, da Lectio udviklede 
Censormodulet. Vi har været utrolig 
glade for, hvordan især sikkerheden i 
systemet har været helt i top, og det 
har derfor – for os – virket helt naturlig 
efter en succesfuld afvikling af årsprøver 
også at bruge den digitale aflevering til 
vores SRP-opgaver. Alle vores 3.g elever 
afleverede deres SRP’er digitalt i Lectio. 

Forventningerne til Censormodulet var, 
at det ville lette nogle arbejdsgange – 
både for vores elever - men også for 
vores administrative medarbejdere. 
Eleverne behøver ikke længere be-
kymre sig om at have en printer til 
rådighed, mens der rent administrativt 

bliver sparet både tid og penge, da der 
ikke længere skal pakkes og sendes 
adskillige kuverter til censorer. 

Både interne og eksterne censorer har 
udtrykt stor tilfredshed med, at man 
får opgaverne så snart de er sendt til 
bedømmelse. Der opleves langt større 
fleksibilitet nu, da rettearbejdet for cen-
sor kan påbegyndes langt tidligere, end 
det før har været muligt. Eleverne afle-
verer tit SRP’erne lige op til juleferien 
og sommetider har det hændt, at op-
gaverne først er sendt til bedømmelse 
efter ferien. Enkelte lærere ønskede en 
printet udgave af SRP’erne, men langt 
størstedelen valgte at rette elektronisk, 
da det for dem var uvæsenligt, om det 
var i papirform eller elektronisk.

For eleverne har den digitale aflevering 
været meget intuitiv. Censormodulet er 

indrettet efter elevernes daglige prak-
sis, hvor de afleverer opgaver digitalt 
i Lectio. For eleverne er det dermed 
kun en naturlig udvikling, og de har 
reageret meget positivt til udviklingen.

Med hensyn til den fremtidige videre-
udvikling, ville det være meget gavnligt, 
hvis karakterlisterne også kunne ope-
rere i Lectio, så det ikke længere var 
nødvendigt at sende disse separat. En 
håndtering af den årlige AT-eksamen i 
Lectio er også et stort ønske fra vores 
side af, da digitalisering er fremtiden – 
også på de gymnasiale uddannelser.

Generelt er vi markant mere tilfredse 
med afviklingen SRP i år end tidligere 
år. Digitaliseringen af studentereksa-
men er noget vi har ventet længe på. 
Vi er sikre på, at den er kommet for at 
blive.

Uddannelsesleder Karl Børge Pedersen fra Hasseris Gymnasium fortæller om skolens 
erfaringer med Lectio Censormodul.
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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


