
Vi tog Censormodulet i brug for første gang 
i sommeren 2013, da vi afholdt årsprøver i 
Dansk og Samfundsfag, og vi har brugt det 
lige siden. Vi var også inddraget i udform-
ningen af Censormodulet og har på den 
måde haft indflydelse på, hvordan det er 
kommet til at fungere. 

For os er Censormodulet en smart og 
naturlig funktion, når vi allerede er så di-
gitalt en orienteret skole, som vi er. Vores 
IT-ansvarlige var desuden helt med på at 
bruge modulet, hvilket yderligere motive-
rede os til at afprøve det. 

Det største incitament til at tage Censor-
modulet i brug var, at vi kunne slippe for 
at bruge så meget papir. Indtil videre har vi 
alligevel bedt eleverne om også at aflevere 
deres opgaver på papir. Ved årsprøverne 
forblev papirbunken med elevernes opga-
ver dog liggende nede på kontoret, efter 
eleverne havde afleveret dem. Lærerne 

havde simpelthen ikke behov for også 
at hente papirudgaverne, når de havde 
modtaget opgaverne digitalt.

Vores elever var i forvejen vant til at 
aflevere digitalt i hverdagen og tog derfor 
godt imod de digitale skriftlige prøver 
og eksaminer. Ved årsprøverne var der 
enkelte tilfælde af elever, som sendte 
afleveringen afsted i et format, som 
bedømmeren ikke kunne åbne. Det vil vi 
i år forsøge at forhindre ved at orientere 
eleverne endnu bedre om, hvilke forma-
ter vi vil anbefale dem at benytte. Vi har 
både prøvet at anvende Censormodulet 
til digitale skriftlige prøver og eksamener 
med og uden internetadgang, hvilket vi 
har oplevet har fungeret lige godt.

I sommer prøvede vi for første gang at 
sende opgaverne digitalt afsted til censor. 
Vi lod det være op til den enkelte censor, 
om vedkommende skulle modtage 

opgaverne digitalt eller på papir. En del 
censorer ville have opgaverne på papir, 
hvilket overraskede os lidt. Det ville være 
rart, hvis der kunne opstå en konsensus 
mellem skolerne om, at opgaverne i ud-
gangspunktet sendes digitalt, medmindre 
censoren efterspørger papirudgaven.  

Vores intention er, at vi i år vil bruge 
Censormodulet uden samtidig at bede 
eleverne om at printe deres opgaver ud. 
Vi tror, at det vil forløbe bedre og mindske 
det administrative arbejde, hvis eleverne 
ikke også skal udskrive deres opgaver. 
Det eneste, vi vil modtage i papirform, 
er elevernes svarark i for eksempel faget 
bioteknologi, som ikke kan være i et digi-
talt format. Vi vil også afholde vores SRP 
udelukkende digitalt fremover. Modulet 
levede fuldt op til vores forventninger, og 
vi har overhovedet ikke oplevet nogen 
problemer, der ikke kunne håndteres.

Uddannelsesleder Anne Friis Petersen og IT-ansvarlige Martin Christiansen fra Sorø Akademis 
Skole fortæller om deres erfaringer med Lectio Censormodul

Erfaringer med Lectio Censormodul

MaCom A/S - Vesterbrogade 48, 1. - 1620 København V - Telefon: 33 79 79 00 - Telefax: 33 79 79 84 - E-mail: lectiosupport@macom.dk - Web: www.macom.dk

Se mere på: www.lectio.dk

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


