
Første gang vi tog Censormodulet i brug, 
var til sommerterminen 2013, hvor tre 
årsprøvehold i dansk afprøvede funktionen. 
Efter en positiv evaluering valgte vi for alvor 
at tage funktionen i brug til den skriftlige 
opgave termin 2013/14 og har siden kørt 
alle vores prøver digitalt.

Vi valgte at prøve kræfter med Censormo-
dulet, da det fra elevernes side var et ønske 
at kunne slippe for at skulle medbringe 
printere til prøverne. Vores opland af elever 
er forholdsvist stort, så der var en del udfor-
dringer forbundet med, at eleverne skulle 
have deres printere med i bussen eller var 
nødsaget til at arrangere forældrekørsel. 

Både elever og lærere tog rigtig godt imod 
tiltaget om digital aflevering og fandt det let 
at gå til. Vi tilbød både lærere og censorer at 
udskrive opgavebesvarelserne til dem, det 
var dog kun meget få censorer, der ønskede 
at få opgaverne tilsendt i udskrevet form. 
Censorerne er desuden glade for at kunne 

modtage opgaverne digitalt, da 2. censor 
ikke skal afvente 1. censors videresending 
af opgaverne. Lærerne er glade for, at de har 
muligheden for at konvertere eksamensbe-
svarelser til almindelige opgaver i Lectio, så 
de altid kan tilgå dem. 

En anden stor fordel ved Censormodulet er 
den administrative besparelse, som funktio-
nen giver. Tidligere tog det en hel arbejds-
dag at tjekke, om alle elever havde afleveret 
i det påkrævede antal eksemplarer af deres 
SRP- eller SSO-opgave. Herefter skulle vi 
bruge yderligere tid på at sortere og pakke 
opgaverne, så de kunne blive sendt af sted 
til censor. Med Censormodulet er det meget 
hurtigt at danne sig et overblik over, om 
eleverne har afleveret, da det automatisk 
registreres på en liste. 

Vi frigør derfor både en masse administra-
tive ressourcer ved at afholde prøverne 
digitalt samtidig med, at der også er en 
økonomisk besparelse på papir og porto. 

Den nye funktion Fagvalg er nem at an-
vende og har mindsket den administrative 
belastning, da eleverne nu kan vælge fag til 
SRP og SSO direkte i Lectio. Af den grund 
slipper vi for at skulle indtaste fag og vejle-
dere manuelt i Lectio og minimerer derved 
risikoen for tastefejl betydeligt. Vi ønsker 
dog, at Fagvalg udbygges til i højere grad 
at afspejle vores vejledningsproces, så ele-
verne først skal angive ønsker til underfag 
og først efter deres første vejledning skal 
oplyse det område, de ønsker at beskæftige 
sig med.

Den sidste nye funktion med mulighed for 
digital udformning af opgaveformulering 
ved hjælp af brevskabelon samt upload af 
denne, har vi også taget i brug i år. Allerede 
nu meddeler vores lærere, at funktionen er 
meget let tilgængelig. De nye funktioner er 
helt klart medvirkende til at lette arbejdet 
med afholdelse af eksamenerne både for 
elever, lærere og administration.
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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


