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Arbejdet i 2018-2019
Hans Krab Koed & Benedikte Vilslev Petersen

Resumé/indledning
Beretningen dækker perioden fra den 1. september 2018 til den 31. august 2019.

Beretningen er blevet til på baggrund af 18.619 prøvebegivenheder. Sidste år var 
antallet 18.827 og forrige år 21.878. Faldet i prøvehandlinger skyldes, at vi dels har 
lidt færre lærerstuderende end tidligere, dels at de studerende har færre prøver 
i de pædagogiske fag. Fra tidligere tre obligatoriske: pædagogik, psykologi og al-
men didaktik til nu kun én samlet prøve. 

Årsberetningen fra Censorformandskabet er en af vigtigste forpligtigelser, Censor-
formandskabet har. Årsberetningen samler op på de særlige forhold, der har haft 
betydning for læreruddannelsens kvalitet, som den viser sig ved uddannelsens 
eksterne prøver i årets løb. Den er baseret på censorernes rapporter og Censor-
sekretariatets data fra gennemførte prøver i uddannelsen, og den har fokus på de 
temaer, som Censorformandskabet løbende arbejder med. Censorformandskabet 
er sammen med Læreruddannelsens Ledernetværk (LLN) blevet enige om at have 
samme temaer som sidste år, for bedre at kunne følge udviklingen af kvaliteten.

I censorformændenes årsberetninger er der opsamlet værdifuld viden om fagene 
i uddannelsen. Det anbefales, at der arbejdes med beretningerne i de Nationale 
Faggrupper, uddannelsesinstitutionernes faggrupper, faglige foreninger og ledel-
ser på de enkelte uddannelsessteder. Vi opfordrer til, at der bliver fulgt op på de 
problemstillinger, der rejses, for at bidrage til at finde løsninger med det formål at 
løfte kvaliteten i uddannelsen samt vilkårene for censorernes arbejde.

I de forskellige fags beretninger er der temaer, der går igen. Nogle temaer er påpe-
get flere gange i tidligere årsberetninger og venter på handling på Professionshøj-
skolerne eller i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Nogle temaer drejer sig om 
læreruddannelsens grundlæggende vilkår og kan være opfordringer til eventuelle 
ændrede politiske rammer og vilkår for uddannelsen eller for uddannelsens prøver.
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Evaluering af læreruddannelsen
Som nævnt sidste år blev læreruddannelsen LU13/15 evalueret. Uddannelses- og 
Forskningsministeriet nedsatte efterfølgende en ekspertgruppe i marts 2018 med 
ansvaret for evalueringens samlede vurderinger. Gruppens opgave var at ana-
lysere de indsamlede data om evalueringens tre fokusområder og selv besøge 
udvalgte grupper fra læreruddannelsen på alle seks professionshøjskoler. På den 
baggrund aflagde gruppen en samlet evalueringsrapport om læreruddannelsens 
stærke og svage sider.

Konklusionen lød som følgende:
Læreruddannelsen er på en række områder forbedret efter reformen, men ambiti-
onsniveauet bør løftes. Sådan lyder de centrale vurderinger fra den ekspertgrup-
pe, der har evalueret læreruddannelsen. Ministeren vil se på, hvordan uddannel-
sen kan udvikles, så den kommer på højt internationalt niveau.

Ekspertgruppen vurderer, at intentionerne med reformen af læreruddannelsen fra 
2013 på nogle områder er indfriet, mens der er udfordringer på andre.
På den positive side fremhæver ekspertgruppen, at læreruddannelsen i dag foku-
serer mere på at klæde de studerende på til at undervise i deres fag. Derudover 
vurderes det, at praktikken er blevet styrket. Og så er det lykkedes at tiltrække 
ansøgere til læreruddannelsen med højere karakterer. Ekspertgruppen peger dog 
på, at det fortsat er væsentligt at have opmærksomhed på, hvordan læreruddan-
nelsen også fremadrettet tiltrækker motiverede studerende.
På den kritiske side viser evalueringen, at læringskulturen på læreruddannelsen 
ikke er ambitiøs nok. De studerende bliver ikke mødt af tilstrækkelig høje forvent-
ninger, og der er for stor forskel på den indsats, de studerende lægger på uddan-
nelsen. Konkret viser evalueringen, at der er for mange studerende, der kommer 
igennem læreruddannelsen med en for lav studieintensitet.
Ekspertgruppen peger desuden på, at uddannelsen er usammenhængende med 
mange små moduler, og at det er en svaghed, at forskningsviden ikke inddrages 
systematisk i undervisningen og i de studerendes bachelorprojekter.
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Kommission 
På den baggrund nedsatte Ministeriet en kommission den 20. marts 2019, som 
skal undersøge, hvad en læreruddannelse skal kunne nu og i fremtiden: 
Kommissorium

Medlemmerne af kommissionen er offentliggjort på Ministeriets hjemmeside: 
Kommissionens sammensætning 

Censorformandskabets rolle
Censorformandskabet bidrager til kommissionsarbejdet med det materiale, vi har 
fra censorernes rapporter og vores løbende arbejde med kvalitetssikring. Det for-
modes, at kommissionen snarest vil nedsætte en referencegruppe (som skal give 
sparring vedr. justeringer eller ny læreruddannelse). Censorformanden forventes 
at blive inviteret til at deltage.

Endelig har Ministeriet netop nedsat en arbejdsgruppe med det formål at under-
søge mulighederne for at styrke anvendelsen af censorindberetninger i forbin-
delse med institutionsakkreditering. Jf. den nye akkrediteringsbekendtgørelse fra 
august 2019: Kriterier for institutionsakkreditering: – regelmæssige vurderinger 
fra institutionens omverden, herunder fra censorer, aftagere og dimittender, ind-
går i det systematiske kvalitetssikringsarbejde, Bekendtgørelse om akkreditering
Hans Krab Koed er med i arbejdsgruppen. 

Censorformandskabet kan desuden i år – efter 6 år med den nuværende bekendt-
gørelse – konstatere, at vores beretninger de sidste 6 år har kunnet pege på ud-
fordringer, som evalueringen har bekræftet. Vi kan validt sige noget om, hvilke 
konsekvenser læreruddannelsen LU13 har haft for læreruddannelsen og Censor-
formandskabets arbejde – som jo har til opgave at arbejde for kvalitetssikring 
under en til enhver tid gældende lov.

Gennemsnitskarakteren ligger stabilt omkring 7,75. Et svagt fald.
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Censorkursus
For at styrke kvaliteten i censorarbejdet har Ministeriet udviklet et censorkursus, 
som fx ser på kvalifikationsrammen med henblik på at skabe bevidsthed om præ-
stationsniveau i forhold til bedømmelser og vurderinger.

Dataloven GDPR: General Data Protection Regulation
Ministeriet har – jf. et hyrdebrev om offentlig myndighed i 2018 – gjort os opmærk-
somme på, at censorformanden er dataansvarlig for de persondata, vi behandler 
og anvender. Fx skal censors noter gemmes et år, og efterfølgende destrueres. 
Ved ankesager er vi forpligtet på sikker post. Censorformandskabet arbejder ak-
tuelt på, hvordan vi sikrer en sådan sagsbehandling. Der vil komme fokus på dette 
tema i det kommende år.

Metode
Læreruddannelsens årsberetning tilvejebringes på baggrund af både kvantitative 
og kvalitative data.

Kvantitative data om karakterer mv. rekvireres fra Censorsekretariatet, som mod-
tager data om gennemførte prøver dels fra uddannelsesinstitutionerne og dels 
fra censorrapporterne. Censorerne indtaster i rapporten, hvorvidt de vurderer 
forskellige prøveforhold som værende enten særdeles tilfredsstillende, tilfreds-
stillende, neutrale, utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende. 

Censorrapporterne indeholder desuden kvalitative data, som er helt afgørende 
for at få mere detaljerede oplysninger om prøveforhold ved læreruddannelserne. 
De kvalitative data bidrager til uddybning og forklaring af censorernes kvantitati-
ve vurderinger af prøveforhold og giver svar på særlige undersøgelsesspørgsmål 
formuleret af Censorformandskabet fra år til år. Dermed er der dels spørgsmål 
som går igen og giver basis for sammenligning af kvalitative data år for år, og dels 
spørgsmål som er specifikke for de enkelte år. 
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De forskellige fags beretninger er bearbejdet af de respektive fags censorfor-
mænd. Censorformændene modtager Censorsekretariatets kvantitative data og 
gennemlæser censorrapporterne for eget område.

De enkelte censorformænd står til ansvar for opsamling og analyse af de kvalitati-
ve data, hvor det ikke nødvendigvis er antallet af kvalitative udsagn fra censorer-
ne, som er interessant, men derimod at få et overblik over det samlede sæt data og 
herudfra trække centrale kvalitative temaer/analyser ud. Den enkelte censorfor-
mand formulerer og adresserer afslutningsvist eventuelle opmærksomhedspunk-
ter, som kan bæres videre til de relevante instanser. Opmærksomhedspunkterne 
kan desuden danne grundlag for yderligere og mere systematisk undersøgelse. 

Spørgsmålene om årets tema sammenfattes af underudvalg i Censorformand-
skabet. 

Censorformandskabets formand udarbejder slutteligt årsberetningens indledning 
mv. på baggrund af både de kvantitative registreringer og de kvalitative opsam-
linger for hvert fagområde.

Årsberetningens enkelte afsnit indledes med opsamling af de kvantitative data, og 
suppleres og udfoldes derefter ved hjælp af de kvalitative data.

De vigtigste konklusioner 
Det går fremad; der er større tilfredshed og bedre balance i forholdet mellem 
fagfaglige og fagdidaktiske kompetencer i undervisningsfagene samt evnen til at 
kombinere disse kompetencer. Dog er der fortsat stor agtpågivenhed i forhold til, 
at det fagdidaktiske står stærkere end det fagfaglige.

En anden vigtig konklusion er en gentagelse fra tidligere år: Der bør gives ”sær-
skilte karakter” for det skriftlige i sprogfag og matematik.

Kompetencemålstænkningen kan ikke rumme både en skriftlig og mundtlig vurde-
ring i en samlet prøve i disse komplekse fag.
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Bachelorprojektet skal jf. hyrdebrevet 15. juli 2015 fra Ministeriet holde fokus på 
tilknytningen til undervisningsfag i folkeskolen. Ifølge tal – både fra Ledernet-
værket og Censorsekretariatet – er der stor fremgang på dette område. Næste 
skridt er en undersøgelse af, i hvilket omfang der er to vejledere på projektet: 
en vejleder fra undervisningsfaget og en fra det pædagogiskes fagområde. Sker 
dette ikke, hvilken faglighed skal vejlederen så repræsentere? Endelig bør den 
eksterne PL-prøve gentænkes. At samle de meget forskellige tre kompetencemål 
i en prøve, ser for fjerde år i træk ud til at være problematisk. I særlig grad er 
Specialpædagogik altdominerende ved prøven og skygger enten for de to øvrige 
obligatoriske kompetenceområder – eller også er kompetenceområdet stort set 
fraværende i PL-opgaven.

Det er uhensigtsmæssigt, at institutionerne i år mangler at foretage flere karakter-
indberetninger (43 mod sidste års 24). Der mangler 124 censorrapporter.

Censorkorpsets sammensætning 
Censorformandskabet består af 21 censorformænd for 21 fag i læreruddannelsen. 
Der er pt. 1270 beskikkede censorer, hvilket er lidt flere end sidste år (1239). Vi har 
efterbeskikket 31 censorer, især i dansk har der været – og er der fortsat behov 
for flere censorer.

Censorkorpset er beskikket fra 1. februar 2018 til 31. januar 2022.
Uddannelses- og Forskningsministeriet gjorde tidligere opmærksom på, at mindst 
en tredjedel af censorerne i censorkorpset skal være personer, som har deres 
hovedbeskæftigelse uden for de uddannelsesinstitutioner, der udbyder vide-
regående uddannelser (aftagercensorer). Endvidere skal der ved hver ny be-
skikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset.  

Censorformandskabet skal også påse, at vi ikke beskikker flere, end der er brug 
for. Desuden skal vi forsøge at fordele censuren, så der bliver en ligelig fordeling, 
samt tilsigte, at alle kommer ud mindst to gange i en 4-årig periode. Data til karak-
teristik af censorkorpset ser pt. ud som følger:
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Statistik over beskikkede censorer 
Beskikkede censorer: 1270

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 619 (48,7%)

Eksterne censorer 651 (51,3%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 717 (56,5%)

Mænd 553 (43,5%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 528 (41,6%)

Med mindst en allokering 742 (58,4%)

Aldersfordeling:

Aldersgruppe 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 10 133 392 377 305 53 1270

% 0,8% 10,5% 30,9% 29,7% 24,0% 4,2% 100,0%

Ligestilling
Allokerede fordelt på køn:

Kvinder

Alder Antal Procent

0-29 2 0,5%

30-39 50 12,4%

40-49 127 31,5%

50-59 124 30,8%

60-69 88 21,8%

70+ 12 3,0%

I alt 403
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Mænd

Alder Antal Procent

0-29 2 0,6%

30-39 28 8,0%

40-49 82 23,4%

50-59 90 25,6%

60-69 113 32,2%

70+ 36 10,3%

I alt 351

Kommentar: Der er som vist flest kvindelige, beskikkede censorer: 717 i forhold 
til 553 mandlige. Den mest aktive grupper af allokerede, kvindelige censorer er 
en del yngre end de mandlige, allokerede censorer. Flere mænd over 60 og 70 år 
påtager sig censur, 42,5% mod 24,8 % kvinder.

Interne/eksterne blandt de allokerede censorer:

Gruppe Intern Eksterne Total

Antal 275 465 740

% 37,2% 62,8% 100,0%

Kommentar: Der er en markant stigning i andelen af aftagercensorer. Fra tidligere 
51,7% til aktuelt 62,8%.

Allokeringer – antal og procent:

Allokeringer 0 1 2 3 4 5+ Total

Antal 542 300 202 106 59 87 1296

% 41,8% 23,1% 15,6% 8,2% 4,6% 6,7% 100,0%
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Årets arbejde i Censorformandskabet 
Allokeringen fungerer optimalt fra Censorsekretariatet i Haderslev. Der er i 
censor rapporterne stor ros til og tilfredshed med sekretariatets administration. 
I år har der været 39 ad hoc allokeringer, især dansk har været udfordret. Der vil 
igen blive beskikket et antal censorer i dansk inden næste sommer.

Samarbejdet mellem sekretariatet og de respektive eksamensadministrationer 
har i år været tilfredsstillende. Uddannelsesinstitutionerne har sørget for at be-
stille censorer i god tid.

Det er dog stadig et problem, når et UC ønsker samme censor til flere dage i træk, 
så er der ikke mange, der kan finde plads i kalenderen. Det har hjulpet, at Censor-
formandskabet sammen med Læreruddannelsens Ledernetværk er blevet enige 
om, at eksamensadministrationerne kun kan bede om samme censor til max tre 
dage.

Censorformandskabet påpeger det forhold, at igen i år stiger andelen af eksterne 
censorer, som allokeres til prøverne. Vi er nu oppe på 62,8% mod sidste års 51,7%. 
Det ser ud til, at censur blandt interne censorer i stigende grad ikke prioriteres. 
En væsentlig årsag hertil er, at der i den korte eksamenstermin kun er meget lidt 
plads til censur for interne censorer. 

Det må stærkt anbefales, at institutionerne sikrer de interne censorer gode ram-
mer for at deltage i censorarbejdet; ikke mindst nye adjunkter.

Censorindberetninger af væsentlige problemer 
Der er glædeligt, at der også i år slet ikke har været problemer af administrativ 
karakter, som det tidligere har været tilfældet.

Til gengæld er der igen i år væsentlige udfordringer og problemer med WISEflow. 
Det ser ud til WISEflow stadig administreres forskelligt på de forskellige udbuds-
steder, samt at kompleksiteten af prøver og prøveoplæg skaber forvirring blandt 
censorerne.
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Censorformandskabet er fortsat i gang med at analysere problematikken og vil i 
den nærmeste fremtid holde et møde med ledelsen af WISEflow, forelægge dem 
vores utilfredshed og fremlægge vores planer for en ensartet og overskuelig prak-
sis. Fx ser vi gerne, at alle nødvendige oplysninger til en allokering ligger samlet 
i WISEflow.

Anbefaling
UC’er bør fortsat vægte eksamensadministrationens ekspertise og muligheder for 
arbejdsflow højt, så der er et sikkert juridisk grundlag for prøveafviklingen.
Der skal strammes op omkring WISEflow.

Adviseringer 
Adviseringer får vi, når en censor har bedt om, at censorformanden adviseres 
straks angående en censorrapport: Det handler ofte om kritisable forhold enten 
vedrørende det administrative eller vedrørende kvaliteten i uddannelserne. De 
respektive fags censorformænd afgør, om der straks skal handles, eller om sagen 
kan bringes ind i den samlede beretning.

Der har igen i år været færre adviseringer, 19. Til sammenligning var der sidste år 
25 og tidligere langt over 70. I nogle tilfælde har vi måttet agere straks, og i andre 
tilfælde er sagen kommet med i den samlede vurdering i beretningen. Nogle advi-
seringer kunne også blot have været del af den almindelige rapport.

Høringer 
Censorformandskabet har deltaget i 1 høring: 
• Udtalelse fra Censorformandskabet vedr. studieordninger/fællesdel og institu-

tionsdel.

Kontaktmøder og andre møder 
• Fire ordinære kontaktmøder med LLN
• Fire formandsmøder i Censorformandskabet
• Fem møder med Ministeriet (dialoggruppe for evaluering af læreruddannelsen)
• To møder med De Nationale Faggrupper
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• To sekretariatsmøder
• To møder med Lærerstuderendes Landskreds
• Et møde med grafik/layout

Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og 
Censorformandskabet 
Det har været et fint og konstruktivt samarbejde med Ledernetværket repræsen-
teret ved Thorkild Rams, Lis Madsen og Elsebeth Jensen. 

Samarbejdet mellem Ministeriet og Censorformandskabet 
Censorformandskabet vil her benytte lejligheden til at takke Ministeriet for et sær-
deles udbytterigt samarbejde gennem mange år. Ifølge den nye bekendtgørelse 
om prøver, skal årsberetningen ikke fremover sendes til Ministeriet, men til insti-
tutionerne. Ministeriet ønsker dog forsat at modtage vores beretning.

Grundlaget for eksamen (samlet)
Antal eksamensbegivenheder/eksaminander: 1798 /18618
Antal allokeringer: 1798
Antal censordage: 3146
Antal prøver: 1798
Antal karakterindberetninger: 1755
Mangler: 43
Kommentar Det bør ikke være et problem at få karakterindberetninger.

Antal prøver: 1798
Antal censorrapporter: 1674
Mangler: 124
Kommentar 124 censorrapporter er for højt et tal.
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Karakterstatistik alle prøver inklusive BA

Antal prøver: 1789

Antal karakterindberetninger: 1755

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 54 642 1190 2979 5051 4854 3848 18618

% 0,3% 3,4% 6,4% 16,0% 27,1% 26,1% 20,7% 100,0%

Gennemsnit: 7,75
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Alle prøver inklusive BA 

Bacheloreksamen

Antal prøver: 347

Antal karakterindberetninger: 337

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 5 25 84 180 341 416 378 1429

% 0,3% 1,7% 5,9% 12,6% 23,9% 29,1% 26,5% 100%

Gennemsnit: 8,37
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Bacheloreksamen 

Faglig kvalitet i uddannelsen/Udvalgte fagområder

Professionsbachelorprojektet (BA)
Ifølge Ministeriets analyse og evaluering skrev 69% bachelorprojekt i et undervis-
ningsfag Evaluering af læreruddannelsen

Ifølge censorrapporterne er det nu 69% mod sidste års 49%. 

Ifølge Ledernetværkets opgørelse er det 81%. En diskrepans som bør undersøges 
nøjere. Ligeledes viser rapporterne udfordringer ved bedømmelse af prøverne 
pga. censorernes uddannelsesbaggrund.

Anbefaling
Det anbefales, at der fortsat er fokus på, hvad BA-projekters opgave i forhold til 
læreruddannelsen egentlig skal være, samt hvordan der allokeres til prøverne. 
Desuden skal der være fokus på, hvordan der vejledes, enten med en eller to 
vejledere.

Det performative
Det performative element er også genstand for en hel del kommentarer blandt 
censorerne. En enkelt censor roser det performative element for at indgå meget 
naturligt i den mundtlige delprøve. Til gengæld anfører mange andre censorer, at 
det performative element virker ”påklistret og søgt”, at det er ”uklart defineret og 
mangler vurderingskriterier” både for eksaminander og bedømmere, endvidere at 
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det er ”udvandet” og ”underspillet”, idet elementet ikke tillægges særlig betyd-
ning i eksamenssituationen. 

Anbefaling
Censorernes mange kritiske udsagn omkring det performative element vidner om 
et behov for en præcisering af elementets formål med klare vurderingskriterier, 
eftersom det tydeligvis fortolkes og vægtes forskelligt på UC’erne.

Praktik
Censorformanden for praktik fremhæver:
Men, der er også bemærkninger, der påpeger alvorlige mangler. Blandt andet 
fremhæver flere censorer, at praktiklærerne ved flere prøver opleves som unødigt 
passive, uklare på deres opgave og havende tendens til at forsvare de studerende 
ud fra ikke-faglige begrundelser. Ligeledes nævnes det, at nogle UC-undervisere 
ikke er klædt godt nok på til opgaven, enten fordi de ikke er opdaterede på krav 
og rammer eller fordi de, når der er tale om undervisere i undervisningsfag, er for 
fokuserede snævert på det fagfaglige perspektiv ved prøven.

Samt at praktiklærere og UC-undervisere mangler uddannelse for at kunne vare-
tage praktikken og prøven, at prøven er løsrevet fra praksis og at der nogle steder 
ikke er etableret et struktureret samarbejde mellem praktikskole og UC i form af 
tre-partssamtaler eller lignende.

Anbefaling
1. Praktiklæreren skal klædes bedre på til at varetage praktikken og prøven.
2. UC-underviserne skal klædes bedre på til at varetage praktikken og prøven.
3. Regler og retningslinjer for prøven skal være klokkeklare for både skolen, 

uddannelsen, den studerende og censor. Derfor anbefales det, at det enkelte 
UC endeligt afklarer og melder ud:

 · Om de studerende skal medbringe produkter/artefakter eller ej.
 ·  Hvilke bestemmelser, der gælder for opgaven og dens opbygning.
 ·  Hvilke bestemmelser der gælder, hvis man inddrager video, arbejder med 

aktionslæring eller lign.
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 ·  Hvis man, i den forestående revidering af læreruddannelsen, fx vil gå fra tre 
til en prøve, er det meget vigtigt, at man sætter et andet forpligtende stillads 
op for samarbejdet mellem skole og uddannelse.

Pædagogik og lærerfaglighed
Fagområdet fik i 2015 fik en ekstra prøve, en intern skriftlig prøve ud over den 
eksterne, i erkendelse af problemer med at samle fire obligatoriske, pædagogi-
ske kompetenceområder i en enkelt prøve. Således er i praksis Undervisning af 
tosprogede elever adskilt fra de øvrige tre – og udprøves alene internt. (Censor-
formandskabet har dermed ikke adgang til viden om kvalitet mv. for dette kompe-
tenceområder, hvilket i sig selv kan være en diskussion værd).

Den eksterne prøve består således i dag af de øvrige tre kompetenceområder: Ele-
vens læring og udvikling, Almen undervisningskompetence og Specialpædagogik. 
Til trods for at der nu er et kompetencemål mindre, beretter censorerne fortsat om 
udfordringer i forhold til kompleksitet og bredde og i forlængelse heraf bekymrin-
ger om den faglige kvalitet inden for hvert at de forskellige vidensområder. Censo-
rerne ser intentionen om, at de studerende skal arbejde helhedsorienteret som en 
styrke, men vurderer samtidig, at det reelt er fagområdets største svaghed i forhold 
til at sikre den faglige kvalitet inden for alle tre kompetenceområder. Derudover 
efterlyser censorerne i stigende grad klassisk almen pædagogik, som reference-
ramme for de studerendes praksisbegrundelser, analyser og udviklingsforslag.

Anbefaling
Det må diskuteres, hvordan vi kan sikre kvaliteten inden for hvert af fagområdets 
kompetencemål.
Det må diskuteres, hvorvidt almen pædagogik fremtidigt kan og skal indgå i fag-
området.

Forholdet mellem undervisningsfagsfaglighed og fagdidaktik
Fælles for både 2018 og 2019 er, at de studerendes fagfaglige viden får lavere 
bedømmelse end det fagdidaktiske. En censor skriver: De studerende er blevet dyg-
tige didaktikere, men faget er reduceret og det kan man se på de faglige færdigheder.  
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Det billede, der sidste år (og tidligere) i kraft af censorernes talangivelser, tegne-
de sig af, at censorerne mener, at de studerendes fagdidaktiske viden er udmær-
ket, mens det halter med det fagfaglige (inden for engelsk nok i særlig grad det 
(skrift)sproglige), er det samme i år.

Endvidere fx i matematik: Det er stadig bekymrende, at 25% af censorerne vurde-
rer det fag-faglige niveau til 1 og 2.

Forskning
En problematik der ligeledes er tilbagevendende, er den manglende bredde af 
litteratur, teori og forskningsbaserede undersøgelser. De studerende tager ud-
gangspunkt i et forholdsvis begrænset teoretisk materiale. 

Anbefaling
Problematikken peger på det faktum, at der savnes forskning indenfor flere under-
visningsfag og pædagogiske fag. 

Det skriftlige 
Beretningerne fra de respektive fag med en specifik skriftlig dimension vidner 
stadig om, at der er vanskeligheder med bedømmelsen.
Der er meget stor enighed blandt censorerne om, at den skriftlige og mundtli-
ge eksamen bør adskilles med to karakterer. Den samlede karakter giver ikke et 
retvisende billede af, hvordan de studerende performer mundtligt og skriftligt. Fx 
skriver censorformanden for fransk: Herved får de studerende ikke den nødvendi-
ge feedback på deres forcer og svagheder inden for deres skriftlige og mundtlige 
kompetencer – hvilket de i høj grad har brug for i deres virke som fransklærere i 
skolen, hvor prøven i fransk jo er en udtræksprøve i enten mundtlig eller skriftlig 
prøve.
Samtidig er der hos censorerne ganske stor bekymring m.h.t. de studerendes 
sproglige og kernefaglige (herunder grammatiske) viden; begge dele forhold, der 
svækker de studerendes muligheder for at varetage funktionen som sproglig vej-
leder for kommende elever.
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Censorerne ved godt, de skal vurdere ud fra gældende bekendtgørelse; men me-
ner, at der er en så stor problematik omkring skriftligheden i læreruddannelsen, at 
de må gøre opmærksom på, at de nuværende bestemmelser, efter deres bedste 
mening, ikke fungerer som kvalitetssikring af læreruddannelsen.

2 eller 3 moduler
Ved én professionshøjskole bemærker nogle censorer det forhold, at man kun har 
to landsdækkende faglige moduler, og at det tredje modul er et tværfagligt modul. 
Det får samlet set konsekvenser for fagligheden i undervisningsfaget.

Internationale studerende
Der kommer flere og flere internationale hold med forskelligt tilsnit. Censorerne 
finder det spændende, men påpeger, at disse hold har meget forskellige betingel-
ser og forudsætninger, og at de studerendes kompetencer er svære at bedømme 
på forsvarlig vis, fordi der ikke er fælles normer på området.

Antal sider
Der har været en del henvendelser vedr. overskridelser af max sidetal i skriftlige 
opgaver. Det indskærpes, at censorer påtaler dette straks, når de modtager op-
gaverne i WISEflow. 

Tidsplaner
Flere problematiserer, at tidsplanerne ikke holdes. 

Plagiat 
Vi troede WISEflow havde fået styr på det; men der er tilsyneladende udviklet 
forskellig praksis på udbudsstederne, som gør det vanskeligt at bruge og fæste lid 
til. Censorformandskabet undersøger det igen.
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Prøveformerne

Centralt stillet skriftlig prøve
Censorerne efterlyser en centralt stillet skriftlig prøve. Det vil gøre bedømmelses-
grundlaget mere ensartet sammenlignet med i dag, hvor opgaveformuleringerne 
er meget forskellige fra uddannelsessted til uddannelsessted, som en censor for-
mulerer det. 

Informationer fra uddannelsesinstitutionerne 

Allokeringer
Der er påfaldende få interne censorer ud af det samlede korps, nemlig 37,2%, der 
allokeres til prøverne. På grund af tidspres og eksaminationer af egne studerende 
kan det være svært for de interne at komme ud som censorer.
I den nuværende beskikkelsesperiode står andelen af censorer på 60+ og 70+ 
samlet for 28,2% af allokeringerne en stigning på 2,3% siden sidste år. Samtidig 
ses igen i år, at de eksterne censorer står for en uforholdsmæssig stor del af allo-
keringerne. Manglen af interne censorer ved prøverne kan på sigt være uheldigt 
for kvalitetssikringen af uddannelsen.

Overensstemmelse med mål og øvrige krav fra 
bekendtgørelser og studieordninger
Censorerne finder, at der generelt er fin overensstemmelse med mål og øvrige 
krav fra bekendtgørelser og studieordninger.

Dog bør det bemærkes, at på trods af Ministeriets uddybende hyrdebrev i sep-
tember 2015, er der stadig en del, der finder det uklart, hvordan man når frem til 
en samlet karakter.

Sammenhængen mellem delprøverne; det at foretage en helhedsvurdering i prø-
vesituationen, hvor den ene delprøve ligger i området ’ikke bestået’, og vægtnin-
gen af, hvordan den mundtlige og praktiske del skal tælle i den endelige karakter-
givning, er meget svær. 
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Censorerne forstår stadig i praksis overordnet ikke, at de to delprøver ikke kan 
opveje hinanden.

Absolut karaktergivning!
Blandt kritiske røster nævnes det flere gange, at niveauet tidligere var bedre, og 
en censor med vurderingen ’tilfredsstillende’ tilføjer således: Tilfredsstillende ef-
ter forholdene på læreruddannelsen i dag, men generelt lavere end før seneste 
reform. Også en censor der har givet vurderingen ’særdeles tilfredsstillende’ tilfø-
jer: Min vurdering er naturligvis afgivet under de forhold, faget har at agere under.
Sådanne udsagn kalder på agtpågivenhed og en undersøgelse af, hvad der ligger 
bag. For vi har jo kun absolut karaktergivning.

Ensartet og retfærdig behandling
Der bør være opmærksomhed på, at rammerne for styringen af 2. delprøve ikke 
bliver for forskelligartede på de forskellige uddannelsessteder.
Kravet om et gennemført undervisningsforløb ved PL-prøven bør være ens i hele 
landet.
Nogle uddannelsesinstitutioner dispenserer for Studieordningens krav ved 
PL-prøven, for at den skal indeholde et gennemført undervisningsforløb. 
Nogle censorer beretter om ulige prøvevilkår som følge af, at PL-prøven placeres 
forskelligt på uddannelsesinstitutionerne: efter hhv. andet, tredje og fjerde stu-
dieår.

Klager og ankesager 
Klager: 20 mod 28 sidste år.
Anker: 4

Årets tema
Se afsnit under temaer.
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Årets tema 1 

Kernefaglighed og fagdidaktik i 
undervisningsfagene 
Rune Christiansen

En gennemgående udfordring for undervisningsfagene er, hvordan man skal væg-
te henholdsvis de fagdidaktiske og de grundlæggende kernefaglige kompetencer 
og vidensområder. 

I en række fag har censorerne således tidligere udtrykt bekymring for, at særligt 
det fag-faglige eller kernefaglige niveau var udfordret. Vurderingen fra en række 
censorer på tværs af fag var således, at der på grund af det styrkede fokus på 
fagdidaktik i LU13, samt den reducerede ressourceramme til de enkelte under-
visningsfag, kunne aflæses et vigende kernefagligt eller fag-fagligt videns- og 
kompetenceniveau.

Denne type af tilbagemeldinger fra censorerne førte til, at vi sidste år for første 
gang bad censorerne om at evaluere henholdsvis de studerendes fagdidaktiske 
kompetencer, deres kernefaglige grundviden og samspillet mellem disse to på en 
skala fra 1 til 5, hvor 1 er lavest og 5 er højest.

Det gjorde vi for at gøre censorernes tilbagemelding på netop dette område mere 
transparent, samt mindske det bias der ligger i, at det altid kun er en mindre grup-
pe af censorer, der leverer den kvalitative feedback i censorrapporterne.

Censorformandskabet har på baggrund af erfaringerne fra sidste år igen i år valgt 
at supplere de kvalitative udsagn fra censorerne med en sådan simpel skalaevalu-
ering, hvor man kan aflæse censorernes vurdering af henholdsvis de fagdidaktiske 
kompetencer og den kernefaglige grundviden ved prøverne i undervisningsfagene.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at censorernes vurderinger baserer sig 
på det samlede antal studerende til den prøve de har censureret, hvorfor nogle 
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censorer har angivet deres vurdering ud fra ganske få studerende, mens andre 
har vurderet ud fra store hold.  

Det er derfor i første omgang primært forholdet mellem det fagdidaktiske og det 
kernefaglige, der her kommenteres på, idet man ikke kan uddrage en sikker og 
statistisk valid konklusion om selve niveauvurderingen, uden også at udsætte de 
indkomne data for en nøjere analyse, der tager hensyn til holdstørrelser, samt ide-
elt set også til forholdet mellem ordinære eksaminer og reeksaminer samt mellem 
eksaminer på den ordinære uddannelse og kompetenceløftseksaminer.

Ser man imidlertid alene på forholdet mellem fagdidaktiske kompetencer og ker-
nefaglig grundviden, så kan man sammenligne årets tilbagemeldinger fra censo-
rerne med resultaterne for sidste år for hvert enkelt fag. Og laver man en sådan 
sammenligning, så er resultatet stort set det samme som sidste år.

I den ene ende af skalaen finder man således igen i år de fag, hvor forskellen i 
vurderingen af henholdsvis det fagdidaktiske og det kernefaglige i 2018 var så 
lille, at den var uden betydning. Det gælder eksempelvis Madkundskab, hvor cen-
sorernes gennemsnitlige vurderingen i 2018 lå på 3,8 og 3,7, og Samfundsfag hvor 
vurderingen af begge elementer i 2018 lå lidt lavere nemlig 3,3 og 3,4.  

De to fag ligger i år stort set samme sted, nemlig på 3,6 og 3,5 for Madkundskab og 
på 3,4 og 3,3 for Samfundsfag. Der er således ikke nogen udvikling eller forandring 
at spore i de fag, hvor der allerede sidste år ikke var nogen mærkbar forskel på 
vurderingen af de to elementer. 

Dernæst følger en lang række fag, hvor det fagdidaktisk kompetenceniveau i alle 
tilfælde vurderes målbart højere end den kernefaglige grundviden, men hvor for-
skellen er under 20%. Det gælder i år langt størstedelen af folkeskolens fagrække, 
såsom Tysk, Engelsk, Billedkunst og Idræt. Folkeskolens største fag Dansk falder 
også i denne kategori.
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Endelig er der også nogle få fag, hvor forskellen mellem det fagdidaktiske og det 
kernefaglige niveau i år er tæt på eller over 20%. Her er et godt eksempel Ma-
tematik, der som et stort fag i folkeskolen tegner sig for mange prøver, og hvor 
forskellen mellem det fagdidaktiske niveau på 3,7 og det kernefaglige på 3,1 er 
tydeligt.

Samlet set tegner der sig således igen i 2019 et billede af, at det fagdidaktiske 
kompetenceniveau generelt vurderes til at være højere end det kernefaglige vi-
densniveau. Dette billede understøttes af, at en lang række censorer på tværs af 
fag har krydset tallet 3 i begge kategorier og har angivet svaret ’tilfredsstillende’ 
på alle andre spørgsmål. Renser man tallene for denne gruppe af censorer, dem 
uden kommentarer eller andre tilbagemeldinger end den gennemsnitlige på alle 
spørgsmål, så bliver forskellen på de to kategorier nemlig endnu mere markant 
end den allerede er.

Det er imidlertid værd at bemærke, at tendensen i år ikke er gået mod større for-
skel mellem de to elementer, men at der tværtimod i gennemsnit, hen over de 
mange vidt forskellige fag, har været en svag tilnærmelse. Endelig er det jo ikke i 
sig selv et problem, at de fagdidaktiske kompetencer af censorerne vurderes til at 
være på et højere niveau end den kernefaglige viden, så længe denne kernefagli-
ge viden ikke falder under det niveau, man fra centralt hold opfatter som rimeligt. 
Tværtimod kan forskellen udmærket udtrykke en indbygget prioritering i LU13, der 
gør, at de sparsomme timeressourcer i undervisningsfagene primært rettes mod 
de mere fagdidaktiske og undervisningstekniske aspekter af fagene.
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Årets tema 2 

Anvendelse af vidensgrundlag i Pædagogik og 
lærerfaglighed 
Benedikte Vilslev Petersen

Censorerne er blevet bedt om at vurdere i hvor høj grad, de studerende anvender 
et fagligt vidensgrundlag inden for hvert af fagområdets tre kompetenceområder 
samt at vurdere i hvor høj grad, de studerende arbejder integreret med kompeten-
ceområderne. Spørgsmålene er identiske med sidste år, hvorved årets data kan 
sammenholdes med sidste årsberetning. Et væsentligt forbehold er dog det vilkår, 
at gruppen af allokerede censorer skifter fra år til år. Spørgsmålenes bredde og 
generelle karakter fører desuden til mange svar i midten af skalaen. Flere cen-
sorer gør opmærksomme herpå: Generelt var niveauet meget spredt – nogle helt 
i top og andre helt i bund – derfor bliver det lidt en middel vurdering samlet set. 
Med disse vigtige forbehold in mente kan der alligevel spores nogle tendenser af 
interesse for kvaliteten i fagområdet. 

Elevens læring og udvikling
Censorernes vurdering – på en skala fra 1 til 5 – af i hvor høj grad de studerende 
anvender et fagligt vidensgrundlag fra Elevens læring og udvikling (1 er lavest og 
5 højest):

Svar Antal Procent 2018-19 Procent 2017-18

1 5 2,4 % 0%

2 29 13,8% 11,3%

3 96 45,7% 37,6%

4 59 28,1% 33,3%

5 5 2,4% 2,1%

Intet svar 16 7,6% 15,6%

I alt 210 (antal 141)
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Almen undervisningskompetence
Censorernes vurdering – på en skala fra 1 til 5 – af i hvor høj grad de studerende 
anvender et fagligt vidensgrundlag fra Almen undervisningskompetence (1 er la-
vest og 5 højest):

Svar Antal Procent 2018-19 Procent 2017-18

1 12 5,7% 0,7%

2 28 13,3% 15,6%

3 88 41,9% 32,6%

4 60 28,6% 31,2%

5 4 1,9% 3,5%

Intet svar 18 8,6% 16,3%

I alt 210 (antal 141)

Specialpædagogik
Censorernes vurdering – på en skala fra 1 til 5 – af i hvor høj grad de studerende 
anvender et fagligt vidensgrundlag fra Specialpædagogik (1 er lavest og 5 højest):

Svar Antal Procent 2018-19 Procent 2017-18

1 6 2,9% 0,7%

2 47 22,4% 21,3%

3 88 41,9% 36,9%

4 42 20,0% 22,7%

5 6 2,9% 1,4%

Intet svar 21 10,0% 17,0%

I alt 210 (antal 141) 

Samlet set vurderer et flertal af censorerne, at de studerende på et middelniveau 
eller over-middel anvender et fagligt vidensgrundlag fra de tre kompetenceområ-
der ved PL-prøven. Gennemsnitligt for de tre fagområder finder hver femte censor 
dog, at dette kun er tilfældet på niveauer under-middel. Således ligner billedet op-
gørelserne fra sidste år. De væsentligste bevægelser ved denne sammenligning 
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er, at færre censorer mener, de studerende anvender et fagligt vidensgrundlag på 
niveauerne over-middel (svarkategorierne 4 og 5) og flere under-middel (svarkate-
gorierne 1 og 2). Denne uheldige udvikling vil blive fulgt nøje fremadrettet.

Integration af de tre faglige vidensområder
Censorernes vurdering – på en skala fra 1 til 5 – af i hvor høj grad de studerende ar-
bejder integreret med viden fra de tre kompetenceområder (h 1 er lavest og 5 højest):

Svar Antal Procent 2018-19 Procent 2017-18

1 9 4,3% 2,1%

2 42 20,0% 17,7%

3 86 41,0% 41,1%

4 50 23,8% 21,3%

5 2 1,0% 2,1%

Intet svar 21 10,0% 15,5%

I alt 210 (antal 141)

Samlet set er de fleste svar placeret i middelkategorierne og tallene understreger 
ovennævnte forbehold. 

Om end censorerne er tilfredse med de studerendes måde at integrere kompeten-
ceområderne på, følger der i de kvalitative kommentarer nogle kritiske bemærknin-
ger. En del kommentarer adresserer bekendtgørelses- og studieordningsniveauet: 
• De studerende forsøger på forskellig vis at løse opgaven, men det er særdeles 

vanskeligt at gøre dette når der på en og sammen gang stilles krav om ’didaktisk 
nærbillede’, undervisningsplan og problemformulering (vurdering 3). 

• Specialpædagogik kommer meget let til at fylde hele eksamen. Omvendt var der 
eksamener hvor der netop ikke var fokus på specialpædagogik så skulle de stu-
derende lidt kunstigt trække det ind for at være sikker på at dække alle tre fag 
(vurdering 4).

• Opgavekonstruktionen ligger under for en anstrengt ’akademisering’, hvor de stude-
rende ’putter’ teori på praksis, hvorved analysen af praksis kommer til at fremstå ab-
strakt. Herudover er anvendelse af teori typisk præget af eklekticisme (vurdering 3). 
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Årets tema 3

Praktik
Niels Tange

Koblingen mellem teori og praksis
Koblingen mellem teori og praksis står helt centralt i praktikken og placerer prak-
tikfaget centralt i læreruddannelsen. Men, i hvilket omfang lykkes det at lære de 
studerende at mestre denne kobling i praktikken? Dette spørgsmål er censorerne 
blevet stillet og svarene er følgende:

Vurder på en skala fra 1-5 (hvor 1 er lavest og 5 er højest) de studerendes evne til 
at koble teori og praksis:

Svar Antal Procent

1 7 2,0%

2 61 17,4%

3 123 35,1%

4 117 33,4%

5 19 5,4%

Intet svar 23 6,6%

I alt 350

Svarene viser, at censorerne oplever, at de studerendes evne til at koble teori og 
praksis ligger på et middelniveau med en pil opad. 
Resultatet minder meget om resultatet fra sidste år, dog med en lille fremgang i 
den forstand, at procentdelen af censorer, der afgiver vurderingen 5, er steget 
mest markant.

Også de uddybende kommentarer fra censorerne minder om kommentarerne fra 
sidste år. Censorerne påpeger, at deres vurdering sjældent er udtryk for, at de 
studerende præsterer ens, men rettere, at der er stor spredning i de studerendes 
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præstationer. Vurderingen 3 kan altså sagtens betyde, at meget få studerende 
har præsteret middel, og at de fleste har præsteret enten meget godt eller meget 
ringe.

Ligeledes er det en pointe i censorernes kommentarer, at prøven i praktik er en 
god ramme for at vurdere netop evnen til at kunne forbinde praktiske erfaringer 
med teoretiske forståelser.
Endelig peger andre censorer på, at de studerende har vanskeligt ved at koble 
teori og praksis, når de ikke har modtaget grundig undervisning i fag- og almen-di-
daktik inden eller i sammenhæng med praktikken.   

Koblingen mellem undervisningsfaget og almen-didaktikken
Det andet spørgsmål, censorerne har skullet forholde sig til under årets tema, 
undersøger hvorvidt de studerende kan skabe kobling og sammenhæng mellem 
det fag-faglige og det almen-didaktiske felt ved prøverne. Dette er centralt, fordi 
praktikfaget også her har en syntetiserende rolle i læreruddannelsen og således 
skal understøtte, at de studerende i løbet af uddannelsen udvikler en sammen-
hængende lærerfaglighed.
Spørgsmål og svar ser således ud:

Vurder på en skala fra 1-5 (hvor 1 er lavest og 5 er højest) de studerendes evne til 
at koble undervisningsfaget med det almen-didaktiske felt:

Svar Antal Procent

1 13 3,7%

2 45 12,9%

3 150 42,9%

4 98 28,0%

5 10 2,9%

Intet svar 34 9,7%

I alt 350
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Generelt ligger svarene mellem 3 og 4 med hovedvægten på 3. Parallelt med sva-
rene på det forrige spørgsmål, er der altså en oplevelse af, at de studerende på 
et middel til over-middel niveau magter at kombinere fagdidaktiske perspektiver 
med almendidaktiske i en sammenhængende lærerfaglighed. Og procentfordelin-
gen i svarene stemmer stort set overens med sidste år.

I kommentarerne fra censorerne påpeges det, at de studerende kan have tendens 
til glemme fagdidaktikken og fokuserer mest på det almendidaktiske. 
Derudover oplever nogle censorer, at de studerendes evne til at koble fagdidaktik 
med almendidaktik varierer i forhold til det pågældende undervisningsfag. 

Konklusion
Alt i alt tyder censorernes vurderinger på, at det står fint til med den ellers vanske-
lige og vigtige opgave, det er at koble teori og praksis og fag- og almendidaktik.
Samtidig ser det ud til, at niveauet er stabilt i forhold til sidste år.

Derudover er det en opmærksomhed værd, at censorerne – og karakterstatistik-
ken (se afsnittet om praktik) – viser en større spredning eller polarisering i de 
studerendes præstation. Dette peger på, at vi må spørge os selv, hvorfor der er 
flere, der præsterer enten meget højt eller meget lavt og færre, der f.eks. får 7? 

Endelig vil jeg fremhæve vigtigheden af, at man på UC’erne sikrer en uddannel-
sesstruktur, der understøtter, at undervisning i didaktik og praktik hænger pro-
gressivt sammen, således at de studerendes praksiserfaringer og begrebsudvik-
ling går hånd i hånd gennem uddannelsen.
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Årets tema 4

Bachelorprojekt
Fie Høyrup

Bachelorprojektets fordeling på fagene 
(For karakterstatistik mv. se senere afsnit om bachelorprojektet)

I prøveperioden 1. september 2018 til 31. august 2019 har der været afholdt i alt 347 
bachelorprøver på landets læreruddannelser i de forskellige fag.
Tabellen nedenfor viser, hvordan bachelorprojekterne er fordelt på læreruddan-
nelsens fag ved dette års juni-eksamen. Læreruddannelsens Ledernetværk (LLN) 
har i år medvirket til indlevering af data.

Bachelorprojekternes fordeling på fag sommereksamen 2019 (baseret på tal fra 
LLN):

Fag Antal studerende Fordeling i %

Undervisningsfag:

Praktisk musiske fag (BK, HD, MU) 102

Naturfag (BI, GE, FK, NT, MK) 177

Dansk 338

Sprogfag (EN, TY, FR) 140

Kulturfag (HI, SA, KR) 322

Idræt 244

Matematik 120

Undervisningsfag i alt 1443 74 %

Lærerens grundfaglighed i alt 369 26 %

Studerende I alt 1812

Flest studerende har valgt at skrive bachelorprojekt i Lærerens grundfaglighed 
(369), skarp fulgt af undervisningsfaget Dansk (338), mens 244 har skrevet i Idræt, 
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der de seneste år ellers har været det foretrukne fag blandt undervisningsfage-
ne.  Der er i år sket en forskydning i fordeling af bachelorprojektet mellem un-
dervisningsfag og Lærerens grundfaglighed sammenlignet med de tidligere år, 
således at hovedparten af bachelorprojekterne (74%) i år er udarbejdet i sam-
spil med et undervisningsfag, mens 26% af projekterne er udarbejdet i Lærerens 
grundfaglighed.
Også data fra Censorsekretariatet baseret på karakterindberetninger bekræfter 
denne tendens. 

Temaspørgsmål
Med temaspørgsmålene til bachelorprojektet ønskes ligesom sidste år censorer-
nes perspektiv på, i hvor høj grad de studerende integrerer undervisningsfag og 
det pædagogiske fagområde i bachelorprojekterne. 
Desuden er censorerne igen i år blevet bedt om at forholde sig til bachelorprojek-
ternes forskningsbasering og anvendelsen af videnskabelig metode i projekterne.

Temaspørgsmål 1: Integration af undervisningsfag og det pædagogiske 
område
Censorernes vurdering af i hvor høj grad de studerende integrerer undervisnings-
fag og det pædagogiske fagområde (1 er laves og 5 er højest):

Svar Antal Procent

1 10 3,0%

2 39 11,6%

3 87 26,0%

4 125 37,3%

5 39 11,6%

Intet svar 35 10,4%

I alt 335
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Censorerne er generelt godt tilfredse med graden af integration af undervisnings-
fag og det pædagogiske fagområde. Dette går igen i kommentarerne fra censo-
rerne. Her peges fortrinsvis på vigtigheden af, at de studerende møder vejledere 
fra begge fagområder i deres bachelorproces. 
En censor skriver: To vejledere (undervisningsfag og pædagogiske fag) – og to 
eksaminatorer på alle uddannelsesinstitutioner. 
En anden censor skriver tilsvarende: Væsentligt at de studerende modtager både 
undervisning og vejledning fra både fag og pæd. / psyk. undervisere for at kunne 
optimere deres projekter.

Temaspørgsmål 2: Inddragelse af relevant forskning
Censorernes vurdering af i hvor høj grad de studerende inddrager relevant forsk-
ning I bachelorprojektet (1 er lavest og 5 er højest):

Svar Antal Procent

1 14 4,2%

2 50 14,9%

3 96 28,7%

4 94 28,1%

5 41 12,2%

Intet svar 41 12,2%

I alt 335

Som det fremgår af ovenstående tabel, er censorerne overordnet tilfredse med 
anvendelsen af relevant forskning; svarene kvalificeres og nuanceres yderligere 
gennem censorkommentarerne: 
Der anvendes aktivt ph.d. afhandlinger og forskningsrapporter i øvrigt, som har 
relevans inden for problemfeltet, skriver en censor. 
En anden censor mener: Generelt inddrager de studerende praksisforskning godt 
– de videnskabelige metoder der bliver anvendt, er ud fra et videnskabeligt syns-
punkt under al kritik, men det er fint nok at de studerende får snuset lidt til det.
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Der er også mere kritiske bemærkninger i forhold til at sikre en opdatering på 
området: 
Savner at den nyeste forskning og fagdidaktik inddrages. Det er i høj grad mindst 
ti år gammel forskning, læremidler der trækkes af stalden og luftes.
En censor gør endvidere opmærksom på, at nogle undervisningsfag kun har be-
grænset mulighed for at leve op til kravet om inddragelse af relevant forskning:
Et utvetydigt krav om anvendelse af relevant forskning kan imidlertid få den ne-
gative konsekvens, at nogle fag eller fagområder kan ”komme i klemme”. Det kan 
betyde, at bachelorprojekters problemstillinger fremhæver de fag, der i forvejen 
har stor opmærksomhed, og desværre glemmer de fag og fagområder, der ikke 
tildeles opmærksomhed (penge, bevillinger) i forskningsverdenen.

Temaspørgsmål 3: Anvendelse af videnskabelig forskningsmetode
Censorernes vurdering af i hvor høj grad de studerende anvender videnskabelig 
forskningsmetode (1 er lavest og 5 er højest):

Svar Antal Procent

1 21 6,3%

2 44 13,1%

3 109 32,5%

4 93 27,8%

5 34 10,1%

Intet svar 34 10,1%

I alt 335

Også på dette område er der grundlæggende en oplevelse af, at bachelorprojek-
tet generelt formår at leve op til kravet om at anvende videnskabelig metode (se 
også afsnit om censorernes oplevelse af kvaliteten i bachelorprojektet i senere 
afsnit), men flere censorer gør opmærksomme på, at der er store forskelle på de 
studerendes formåen på dette område: 
En samlet vurdering er umulig. Nogle studerende havde et meget højt niveau og 
andre havde det svært/dumpede. 
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En anden censor uddyber: Flere af de studerende kunne både i deres bachelor-
opgaver og ved den mundtlige prøve have haft glæde af at overveje og reflektere 
over deres metodevalg og deres undersøgelsesdesign og af at forholde sig mere 
kritisk til deres egen empiri.

En censor stiller sig kritisk over for bachelorprojektets tendens til at blive løs-
ningsfokuseret og mener, at der bør arbejdes med forståelsen af, hvad det vil sige 
at arbejde med udgangspunkt i en problemstilling og med empiri. Censor skriver:
Min første anbefaling vil være, at man stiller større krav til bachelorprojektet om, 
at det har med dybere og mere nuanceret forståelse af problemstillinger at gøre 
frem for at løse problemstillinger. Når det drejer sig om at ”løse” problemstillin-
ger, bliver det alt for ofte til konkrete handlingsanvisninger, fx med baggrund i 
egen empiri – og så bliver det akademiske niveau hurtigt meget lavt. Min anden 
anbefaling vil være at den egen empiri ikke bliver analyse-grundlaget. Alt for ofte 
ses analyse af egen empiri som det, der giver svaret på problemstillingen, jf. min 
første anbefaling.

Generelt peger tilbagemeldingerne fra censorerne på, at bachelorprojektets krav 
om samspil og kobling mellem store vidensområder, mellem teori og praksis samt 
krav om anvendelsen af en videnskabelig metode og akademisk arbejdsmåde 
rummer en vis grad af kompleksitet – også for censorerne. Flere censorer efterly-
ser i den forbindelse tydeligere vurderingskriterier, som kan understøtte censor-
arbejdet. En censor får det sidste ord:
En mere udførlig evalueringsguide kunne være godt. Så vi ved hvor vi skal lægge 
baren for bacheloropgaven. De studerendes arbejde med videnskabelig metode 
og generelt anvendelse af teoretiske primære kilder der kobles til praksis, eller 
omvendt.
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Bachelorprojekt
Fie Høyrup

Nedenstående dækker prøveperioden 1. september 2018 til 31. august 2019 og 
vedrører alene prøver under LU13/15.
 
Statistik på årets bachelorprøver
Der er afholdt 347 bachelorprøver i perioden; 337 af disse er karakterindberettede. 
I alt 1429 karakterer er indberettede i pågældende prøveperiode.

Antal prøver: 347

Antal karakterindberetninger: 337

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 5 25 84 180 341 416 378 1429

% 0,3% 1,7% 5,9% 12,6% 23,9% 29,1% 26,5% 100,0%

Gennemsnit: 8,37
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Bachelorprøver 

I dette prøveår lander gennemsnitskarakteren i bachelorprojektet på 8,4 og ligger 
således stabilt i sammenligning med de seneste år. Der bliver fortsat givet mange 
høje karakterer; i år er der givet flest 10-taller (29%), hvor der i prøveperioden 
2017/2018 blev givet en overvægt af 12-taller (i 2018 var 28% af samtlige karakterer 
12-taller). 2% af de studerende har i år ikke bestået prøven.
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Karaktergennemsnit bachelorprojektet

2015 2016 2017 2018 2019

7,6 7,6 8,2 8,3 8,4

Prøveforløb
Hovedparten af censorerne (84%) vurderer det samlede prøveforløb set i lyset af be-
kendtgørelse og lokale studieordning, herunder formålene for uddannelsen som hel-
hed til at være ’tilfredsstillende’ eller ’særdeles tilfredsstillende’. Kun 2,4% af censo-
rerne finder de overordnede rammer ’utilfredsstillende’ eller ’meget utilfredsstillende’.

Samspillet 
87% af censorer melder tilbage, at de finder samspillet med studerende, eksamina-
tor og eksamensadministrationer samt censorsekretariat for ’tilfredsstillende’ eller 
’særdeles tilfredsstillende’. Antallet af censorer, der ikke oplever administrative ud-
fordringer, ser ud til at have fundet et stabilt leje, og der er generelt langt mindre 
kritik af de administrative rammer og forhold sammenlignet med de tidligere år. Dog 
er der enkelte bemærkninger om for sene udmeldinger om prøvestarttidspunkt og 
lign., som har været til gene for censor.

Kvalitet
Censorerne bliver endvidere bedt om at forholde sig til bachelorprojektets kvali-
tet i forhold til niveau, skriftligt såvel som mundtligt samt til form og indhold. Også 
på dette område er bachelorcensorerne helt overvejende tilfredse. Sammenlignet 
med tallene fra de ovenstående kategorier kan det dog bemærkes, at der her er 
færre censorer, der finder kvaliteten ’særdeles tilfredsstillende’. 

Kvalitet i bachelorprojektet:

Særdeles tilfredsstillende 30,7%

Tilfredsstillende 53,0%

Neutral 5,1%

Utilfredsstillende 1,5%

Meget utilfredsstillende 0,9%

Intet svar 8,1%

– 44 –



Ser man nærmere på censorernes uddybende svar under svarkategorien ’til-
fredsstillende’, hvor hovedparten af censorerne har placeret deres svar (55%), er 
der en vis variation i de problemstillinger, der fremhæves: Flere censorer er opta-
gede af samspillet mellem undervisningsfag og det pædagogiske fagområde i de 
studerendes projekter. En censor peger på, at faglig kvalitet i et bachelorprojekt 
i læreruddannelsen må bestå af en dobbelt faglighed, hvor samspillet mellem en 
undervisningsfagsfaglighed og en pædagogisk faglighed må være udgangspunk-
tet. Censor skriver:
Den faglige kvalitet ville i den grad styrkes, såfremt de studerendes projekter ’løf-
tes’ af vejledning og grundig eksamination i professionsbachelorprojektets dob-
belte faglighed. Tendensen til fagdidaktiske opgaver frem for lærerfaglige (dvs. 
både undervisningsfaglighed og pædagogisk faglighed) er snublende nær. Kon-
kret har det været fint, at eksaminator og censor repræsenterede hver vores fag-
lighed i prøve- og bedømmelsessituationen, men de studerendes projekter kunne 
have haft gavn af stærkere pædagogisk vejledning.

En censor mener, at prøveformen vanskeliggør muligheden for at vurdere den 
faglige kvalitet i prøven og efterlyser eksplicitte krav til fagligheden i bachelor-
projektet: Der burde nok stilles særlige krav til, at prøveformen kunne vurdere den 
faglige kvalitet samlet set, det er vanskeligt, som eksamen afvikles nu, kommen-
terer censor.

Andre censorer, der ligeledes finder kvaliteten ’tilfredsstillende’, har kommenta-
rer til de studerendes videnskabelige tilgang i projekterne. En censor bemærker 
flg.: Den faglige kvalitet varierede fra det fortrinlige til det minimalt acceptable i 
bachelorprojekterne. I flere af bacheloropgaverne havde de studerende proble-
mer med at fokusere tilstrækkeligt skarpt på deres problemformuleringer. Det kan 
være krævende for studerende at løfte sig fra det redegørende praksisniveau til 
et mere begrundet og reflekteret teoretisk og fagdidaktisk-didaktisk niveau, og 
i flere tilfælde kunne et mere fokuseret projekt og en klarere struktur nok have 
hjulpet de studerende. 

– 45 –



En anden censor bemærker tilsvarende: De studerende lå generelt på et temmelig 
højt niveau. Dog oplevede jeg en gennemgående usikkerhed i beskrivelse af un-
dersøgelsesdesign og metode. 

Det modsatte synspunkt kommer dog også til udtryk i en censorkommentar: Min 
opfattelse af opgaverne er at der bruges for meget plads på at beskrive det aka-
demisk formelle. Det giver relativt mindre plads i opgaven til at arbejde med pro-
blemstillingen.

Den studerendes egen indsats i denne sammenhæng får også et ord med på ve-
jen af en censor: Der er jo stor forskel på studerende, der virkelig har et projekt, 
der optager dem og de studerende der ”skal lave en bacheloropgave”. Nogle 
sprudler af energi og andre leverer noget, der desværre ser ud til at være lige så 
uinteressant for dem, som for os der læser deres opgave.

Mange censorer har bemærkninger til bachelorprojektets styrker; en del udsagn 
drejer sig om styrken ved integrationen af undervisningsfagsfaglighed og pæda-
gogisk faglighed samt praksisorienteringen. Som eksempler på styrker nævnes:
• Sammenhæng mellem undervisningsfag, de pædagogiske fag og praksis
• Praksisrettetheden
• Interessante og professionsrelevante problemstillinger
• Det er en fordel, når både de fysik-/kemifaglige og de didaktiske aspekter kom-

mer til udtryk i forbindelse med bachelorprojektet

Også kravene om videnskabelig metode ses som en styrke:
• Bachelorprojektet giver de studerende anledning til at forholde sig undersø-

gende og analyserende i forhold til skolen som kontekst
• At få set på praksis med analytiske og undersøgende briller
• Fordybelse på højt videnskabeligt grundlag
• Den videnskabelige del i bachelor skærper egenrefleksionerne (…) og medvir-

ker til et øget refleksionsniveau i den kommende lærerpraksis 
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Kravet om anvendelse af videnskabelig metode og systematisk analyse fremhæ-
ves modsat også som en udfordring på flere niveauer:
• Den akademiske skriveform er en udfordring for de studerende
• Analyse i dybden og den undersøgende tilgang
• At de studerende måske bruger for meget tid på den videnskabelige forsknings-

metode som kunne være brugt til at styrke andre sider af deres bachelorprojekt
• At der ikke er enighed om hvor meget det metodiske videnskabelige skal fylde 

og være en del af bachelorprojektet

Andre udfordringer ved bachelorprojektet er, at de studerende er presset tids-
mæssigt i forhold til udarbejdelse af projektet, herunder empiriindsamlingsdelen, 
hvilket nævnes af flere censorer. Endvidere rejses der kritik af, at der ikke alle 
steder er tilknyttet en pædagogisk vejleder til bachelorvejledningen.

Evt. andre forhold
Censorerne oplever at være udfordret af den afsatte tid til den samlede bedøm-
melse, som består af flere delelementer; nemlig læsning og vurdering af den 
skriftlige del af prøven (25 sider), censurdelen ved den mundtlige prøve og vote-
ringen, hvor delene vurderes i et samlet hele. Det påpeges af flere censorer, at 
særligt opgaven med at læse og vurdere den skriftlige del af bachelorprojektet er 
mere tidskrævende, end berammet i aflønningen.

Årets tema
Behandlingen af årets tema 4 om bachelorprojektet kan findes i årsberetningens 
indledende afsnit.
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Billedkunst
Henrik Marxen

Censorkorps 
Der er i alt i indeværende år 35 beskikkede censorer i billedkunst. Kun ca. en tred-
jedel af dem har i år været allokeret til censur, hvilket hænger sammen med de 
forholdsvis få prøver, der har været (22 i alt) og det ret beskedne antal studerende 
(153 registrerede). 

Beskikkede censorer: 35

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 18 (51,4%)

Eksterne censorer 17 (48,6%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 27 (77,1%)

Mænd 8 (22,9%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 22 (62,9%)

Med mindst en allokering 13 (37.1%)

Aldersfordeling:

Aldersgruppe 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 3 9 12 10 1 35

% 8,6% 25,7% 34,3% 28,6% 2,9% 100,0%

Statistik på årets prøver i undervisningsfag 
Igen i år må jeg desværre konstatere, at kun fire af vores interne censorer har væ-
ret allokeret ved en prøve. De øvrige 18 prøver har altså været allokeret til ekster-
ne aftager-censorer. Det er ærgerligt, at der ikke er en mere ligelig fordeling, da 
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det giver god mening for en professionshøjskoleansat billedkunstlærer at komme 
ud og se, hvordan kollegerne på andre UC’er bedriver deres undervisning og med 
hvilket resultat. Det vil være frugtbart for udvikling af faget i læreruddannelsen, 
hvis både interne og eksterne censorer mindst hvert andet år har en allokering, 
og på den baggrund kan give deres vurdering af den faglige kvalitet i faget rundt 
om i landet.

Der har i år været afholdt 22 prøver med 153 registrerede karakterer. Gennemsnit-
tet ligger ret stabilt og på det samme som sidste år: 7,68.
Gennem flere år har gennemsnittet ligget mellem 7,4 og 8,0.

Karakterfordeling:

Antal prøver: 22

Antal karakterindberetninger: 21

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 0 9 12 22 35 41 34 153

% 0,0% 5,9% 7,8% 14,4% 22,9% 26,8% 22,2% 100,0%

Gennemsnit: 7,68

Karakterstatistik:
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Billedkunst 

Prøveforløb
Hovedparten af censorerne, over 70%, vurderer prøveforløbet som ’tilfredsstil-
lende’ eller ’særdeles tilfredsstillende’ i lyset af bekendtgørelse og studieordning.
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Samspillet 
Samspillet mellem studerende, eksaminator, censor, administration, censorfor-
mandskab og sekretariat vurderes af alle til at have fungeret ’tilfredsstillende’ 
eller ’særdeles tilfredsstillende’. Det er dejligt, at der i år slet ikke er negative 
bemærkninger omkring administrationen af prøverne. Det fortjener ros til eksa-
mensadministratorerne på professionshøjskolerne.

Kvalitet
Der er ingen af de allokerede censorer, som vurderer kvaliteten som ’utilfreds-
stillende’. Men det er bemærkelsesværdigt, at halvdelen af censorerne vurderer 
kvaliteten ’neutral’, og den anden halvdel vurderer kvaliteten ’tilfredsstillende’. 
Hvad er baggrunden for, at flere censorer i år vurderer kvaliteten lavere end sid-
ste år, hvor flere vurderede kvaliteten ’tilfredsstillende’?
En del censorer bemærker, at de finder det faglige færdighedsniveau vigende. 
Nogle kommenterer det med, at der ikke er arbejdet fagligt dybt nok i de stu-
derendes billedprojekt. Flere efterlyser også at kunne se proces- og/eller eks-
periment-billeder. Ved én professionshøjskole bemærker censor det forhold, at 
billedkunst har de to landsdækkende faglige moduler, men at det tredje modul er 
et tværfagligt modul, og censor vurderer, at det billedmæssige færdighedsniveau 
måske derfor ikke er så dybt. 
Paradoksalt nok ser det ikke ud til, at et vigende færdighedsniveau går ud over det 
gennemsnitlige karakterniveau. Men jeg mener, at vi her skal lytte til censorerne 
og være opmærksomme på, om de studerendes billedfaglige færdighedsniveau 
er tilstrækkeligt bredt og dybt til, at de kan varetage en alsidig billedkunstunder-
visning i skolen.

Årets tema
I år er censorerne blevet spurgt om, hvordan de vurderer de studerendes fagdi-
daktiske kompetencer og fag-faglige grundviden på en skala fra 1-5 (hvor 1 er det 
dårligste).
Knapt halvdelen af censorerne vurderer de studerendes fagdidaktiske kompeten-
cer til det midterste niveau ’3’, en fjerdedel af censorerne vurderer det lavere og 
en fjerdedel højere. 
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Lidt værre ser det ud, når censorerne vurderer de studerendes fag-faglige grund-
viden. Her ligger halvdelen af censorerne på ’3’, mens 35% ligger på ’2’ og kun 
15% på ’4’. 

I forlængelse af hvad jeg skrev i afsnittet ovenfor vedrørende kvalitet, er det be-
kymrende, at så mange censorer vurderer det fag-faglige grundvidensniveau for-
holdsvis lavt. Det bør følges i de kommende år, og det må overvejes, hvordan vi 
kan sikre, at den fag-faglige grundviden styrkes.
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Biologi
Frank Jensen

Censorkorps 
Der er pt. 37 censorer i censorkorpset for biologi. De fordeler sig med en lille over-
vægt af interne censorer i forhold til aftagercensorer (nedenfor benævnt eksterne 
censorer). 

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 21 (56,8%)

Eksterne censorer 16 (43,2%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 17 (45,9%)

Mænd 20 (54,1%)

Aldersfordeling:

Aldersgruppe 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 1 12 16 7 1 37

% 2,7% 32,4% 43,2% 18,9% 2,7% 100,0%

Statistik på årets prøver i undervisningsfag 

Allokeringer:

Uden allokeringer 21 (56,8%)

Med mindst en allokering 16 (43,2%)

Lidt under halvdelen af censorerne har i år været allokeret til de 26 afholdte ek-
saminer. 16 censorer (43,2%) har dækket de 26 prøver, der har været afholdt i 
indeværende eksamenstermin, men desværre har der igen i år været en overvægt 
af eksaminer med eksterne censorer. 62,5% af de 26 eksaminer har været dækket 
af eksterne censorer. Det er tæt på samme procentsats som sidste år, hvor 2/3 af 
de eksterne censorer stod for censuren.
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Dette skyldes stadig, at der på professionshøjskolerne arbejdes med meget korte 
eksamensperioder. Med en eksamensperiode på typisk 4 uger, og man som un-
derviser på en professionshøjskole selv har flere hold, som skal til prøve, så er 
det vanskeligt at få plads til at komme ud som censor. Derudover har mange af 
de internt ansatte svært ved at få indregnet deres censur. Dermed afskæres de 
reelt set muligheden for at være med til at kvalitetssikre censuren i biologi og at 
få indsigt i, hvordan kolleger på de øvrige UC’er arbejder med kompetencemålene 
i undervisningsfaget biologi. Denne problematik er ikke mindst et problem set fra 
adjunkternes synspunkt, da de netop her vil kunne få en stor indsigt i faget på 
læreruddannelsen og hvordan den udfolder sig på andre UC’er. Dette er en pro-
blematik, som der bør tages hånd om fremadrettet. Ikke mindst fra LLN’s side bør 
der være fokus på denne problemstilling, så flere interne censorer kan komme ud 
til censur.

Karakterfordeling:

Antal prøver: 26

Antal karakterindberetninger: 25

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 1 10 11 38 78 78 57 273

% 0,4% 3,7% 4,0% 13,9% 28,6% 28,6% 20,9% 100,0%

Gennemsnit: 7,99

Karakterstatistik:
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Der har i den forgangne eksamensperiode været afholdt 26 prøver og der er ind-
berettet karakter på i alt 273 studerende i perioden 1. september 2018 – 31. august 
2019. 

Det er en enkelt studerende mere end sidste års fremgang på 62 studerende. Det 
må siges at være glædeligt set i lyset af det fokus, der nu er kommet på faget i fol-
keskolen med en ny prøveform, der både er praktisk eksperimentel og tværfaglig 
med fagene geografi og fysik/kemi og en STEM-strategi, der i høj grad peger på 
naturfagenes vigtige rolle i skolen og samfundet. 

Når man sammenligner karaktergennemsnittet med sidste år, har der været et 
fald i karaktergennemsnittet fra 8,25 og til 7,99. Et lille fald der primært skyldes 
nedgangen i kompetenceløftforløb. Sidste år gennemførte 40 lærere kompetence-
løftkurserne, men i år er dette faldet til 8. Dermed ser fordelingen af karaktererne 
igen fornuftig ud. 

57% af de studerende opnår karakteren 7 eller 10, medens antallet af studerende 
med karakteren 12 ligger på 21 %. 

Prøveforløb
Næsten alle censorer vurderer prøveforløbene som værende ’tilfredsstillende’ 
eller ’særligt tilfredsstillende’. Det vidner om et fint samspil mellem censor og ek-
saminator omkring håndteringen af prøveforløbet.
Der er dog igen i år kommentarer til kompetenceløftforløbene, der bærer præg af 
at være for komprimerede. 

En erfaren censor beskriver dette som:
Det er som altid udfordrende for de studerende på efteruddannelse helt at tolke 
hvad det er de skal præstere, og man mærker at undervisningen typisk er meget 
komprimeret.

Dette kalder på en opmærksomhed fra den del af efter- og videreuddannelsen, 
der aftaler disse kompetenceløft forløb. Det er vigtigt at pointere, at den prøve 
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kursisterne indstilles til er en fuld undervisningsfagsprøve med afsæt i alle kom-
petencemålene. 

Samspillet 
Samspillet mellem studerende/eksaminator/censor/administration vurderes ge-
nerelt ’tilfredsstillende’ eller ’særdeles tilfredsstillende’. 
Men der er også kritiske røster, der igen i år går på håndteringen af opgaverne i 
WISEflow. 

En censor beskriver dette meget rammende:
Det er problematisk når de studerende skal aflevere mere end et eksamenspro-
dukt i Wiseflow. I biologi afleveres 5 eksamensprodukter, men de er samlet i et 
dokument. Det er der følgende problemstillinger i:
Ofte er der kun angivet antal anslag for hele dokumentet og ikke for de enkelte 
eksamensopgaver. De studerende kan dermed overskride antal anslag i nogle af 
opgaverne markant uden at dette opdages ved afleveringen i Wiseflow.

Ved plagiatkontrol kontrolleres hele dokumentet samlet. Dette betyder igen at den 
enkelte eksamensopgave kan indeholde markant meget plagiat uden at dette op-
dages. Faktuelt forefandtes en opgave med mere end 75% plagiat/ afskrift, men 
det afleverede viste samlet kun 28% henholdsvis 33 % for 2 studerende og det blev 
kun opdaget da de to studerende havde trukket samme eksamensopgave uden at 
denne var en gruppeopgave. Jeg kunne som censor ikke tilgå plagiatkontrollen, 
men måtte have studieadministrationen til dette.

Endelig er det ekstremt tidskrævende at tilgå opgaverne da de studerende ikke 
tydeligt angiver navn på hvem der afleverer, der står kun enkeltmandsaflevering 
eller gruppeaflevering når opgaverne downloades. Det skal der findes en anden 
procedure for. Jeg brugte flere timer på at sammenligne de studerendes eksa-
mensopgaver når de angav at produktet tog udgangspunkt i et fælles udarbej-
det studieprodukt. Med kun 15 minutter pr. opgave er det gratis ekstra arbejde. 
Studieadministrationen må gennemgå afleveringerne for deres overholdelse af 
formalia inden de tilgår censor.
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En anden censor supplerer:
Censor skal have indblik i plagiatkontrol. ER plagiatkontrol i det hele taget fore-
taget?

Det fremgår meget tydeligt af ovenstående og af andre kommentarer fra censo-
rerne omkring WISEflow, at systemet stadig har store udfordringer. Plagiatkontrol 
skal foretages og være tilgængeligt også for censorerne.
Det anbefales, at LLN får taget hånd om situationen snarest.

Kvalitet
Ved eksamensterminens prøver vurderer 13 af censorerne kvaliteten i biologiprø-
ven som ’tilfredsstillende’. To censorer vurderer kvaliteten ’særdeles tilfredsstil-
lende’. Syv vurderer kvaliteten ’neutral’, som dækker over, at det er ok, godt nok. 
Det er desværre en fremgang på 5 i forhold til sidste år og bør være en tendens, 
der bør holdes øje med de kommende år. Og endelig vurderer 1 kvaliteten ’util-
fredsstillende’.

Censorerne kommenterer på dette. Bekymringerne går igen i år på det biologi-
faglige niveau og muligheden for at eksaminere mere specifikt i forhold til dette. 
En censor skriver:
Prøverne tilgodeser ikke altid, at man kan vurdere den faglige kvalitet for sig i 
forhold til den fagligtpædagogiske-didaktiske kvalitet, som der er så nær en sam-
menhæng med. Man burde måske på liniefagseksaminerne specificere tydeligere 
krav til en nærmere mulighed for at kunne vurdere netop den faglige kvalitet for 
sig og den øvrige eksamensmæssige vurdering for sig. Og at tydeliggøre kravet til 
eksamensvejledningen

En anden censor supplerer dette:
Det bør være muligt at eksaminere mere specifikt i den studerendes eget faglige 
niveau.
Alt for ofte kommunikere den studerende på samme niveau som til eleverne. Fag-
sproget bør være langt tydeligere.
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Udprøvningen af de studerendes eget faglige niveau kunne være et tema at tage 
op, når der skal ske en revision af eksamensformen. Dette er et oplagt tema for 
den nationale faggruppe i biologi.

Årets tema
I årets tema er censorerne blevet spurgt om, hvordan de på en skala fra 1-5 (hvor 
1 er lavest og 5 højest) vurderer de studerendes fagdidaktiske kompetencer ved 
prøven. Censorerne svarer følgende:

Vurder på en skala fra 1-5 (hvor 1 er lavest og 5 højest) de studerendes fagdidak-
tiske kompetencer ved den gennemførte prøve:

Svar Antal Procent

1 2 8,3%

2 3 12,5%

3 7 29,5%

4 11 45,8%

5 1 4,2%

Intet svar 0 0,0%

I alt 24

Det ses, at censorerne generelt vurderer de studerendes fagdidaktiske kompe-
tencer som værende meget tilfredsstillende. Hele 45,8% giver karakteren 4.
Censorerne blev også bedt om at bedømme de studerendes fag-faglige niveau. 
Her svarede censorerne:

Vurder på en skala fra 1-5 (hvor 1 er lavest og 5 er højest) de studerendes kerne-
faglige/fag-faglige grundviden ved den gennemførte prøve:
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Svar Antal Procent

1 2 8,3%

2 4 16,7%

3 10 41,7%

4 6 25,0%

5 1 4,2%

Intet svar 1 4,2%

I alt 24

Her vurderer censorerne, at de studerende generelt har et acceptabelt niveau, 
men det er et problem, at 25% af censorerne peger på et uacceptabelt fagligt 
niveau. 

En censor beskriver sin bekymring i forhold til dette med følgende kommentar:
At de studerende opnår et godt/bedre kendskab til den danske natur, dvs. art-
skendskab og kendskab til de vigtigste naturtyper. Feltbiologi bør fylde langt mere 
i uddannelsen, så vi får lærere ud, der kender forskel på eg og bøg og solsort og 
stær. Det er ikke altid tilfældet i dag, og det er ikke godt nok.

Endelig har censorerne vurderet på sammenhængen mellem de studerendes fag-
didaktiske og fag-faglige kompetencer.

Vurder på en skala fra 1-5 (hvor 1 er lavest og 5 er højest) i hvor høj grad de stude-
rende arbejder integreret med fagdidaktik og fag-faglig grundviden:
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Svar Antal Procent

1 2 8,3%

2 4 16,7%

3 8 33,3%

4 8 33,3%

5 2 8,3%

Intet svar 0 0,0%

I alt 24

Evt. andre forhold
Det ses her, at de fleste censorer vurderer det som tilfredsstillende, men der er 
stadig 25%, der vurderer, at niveauet ikke er højt nok. Dette skyldes stadig be-
kymringen for de studerendes fag-faglige niveau. Det anbefales, at den nationale 
faggruppe i biologi tager denne problemstilling op. 

En censor kommenterer på denne problemstilling:
Biologi som liniefag bør følges med et af de øvrige naturvidenskabelige fag f.eks. 
kemi eller fysik. Inddragelse af databehandling vil på mange områder kunne an-
skueliggøre biologiske forhold. 

Dette kunne pege på en egentlig naturfaglig lærerprofil som en løsningsmulighed.

Alt i alt må dette års bedømmelser fra censorerne dog samlet set vurderes som 
værende tilfredsstillende. 
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Dansk
Grete Dolmer

Censorkorps 
Der er 164 beskikkede censorer i dansk. Korpset er i 2019 blevet udvidet med 
10 nye censorer, hovedsagelig interne censorer, som følge af sidste års proble-
mer med at få afsat sommerprøverne. Fordelingen mellem interne og eksterne 
censorer er øget til fordel for de interne censorer, der nu udgør 58,5%. I tabellen 
med allokeringer fremgår det, at kun 43,9% af censorerne er blevet allokeret til 
prøve i indeværende periode. Igen ved dette års sommerprøver har der været 
problemer med at få allokeret prøverne. Det har derfor været nødvendigt også 
i år at foretage 14 ad hoc allokeringer, hvoraf hovedparten var eksterne cen-
sorer. En af årsagerne til de stigende vanskeligheder med allokering af censo-
rer er, at sommerprøverne afvikles i de samme uger i juni måned. Det gør det 
vanskeligt at allokere interne censorer til prøverne, desuden har det vist sig, 
at mange interne censorer har fyldte porteføljer og derfor ikke har plads til at 
påtage sig censuropgaver. Begge forhold er bekymrende og kalder på opmærk-
somhed, idet censorerne bidrager til kvalitetssikring og udvikling af uddannelsen. 

Beskikkede censorer: 164

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 96 (58,5%)

Eksterne censorer 68 (41,5%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 114 (69,5%)

Mænd 50 (30,5%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 92 (56,1%)

Med mindst en allokering 72 (43,9%)
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Aldersfordeling:

Aldersgruppe 00-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 2 20 50 50 41 1 164

% 1,2% 12,2% 30,5% 30,5% 25,0% 0,6% 100%

Statistik på årets prøver i undervisningsfag 
Der er i år tale om en svag stigning i antallet af prøver, hvor der sidste år var 
117 prøver, er der i år 135. Karaktergennemsnittet er nogenlunde stabilt, dog 
kan der ses en svag nedadgående tendens i forhold til de sidste to år, hvor 
gennemsnittet i 2017 var 7,47, i 2018 7,45 er det i år på 7,38. Antallet af stude-
rende der har opnået karakteren 7-10-12 er til gengæld ret stabilt og udgør li-
gesom sidste år 2/3 af det samlede antal. Studerende, der ikke består, er ste-
get til 5,2% mod sidste års 4,5%. Der er altså fortsat en vis spredning mellem 
studerende med hhv. top- og bundkarakterer, men generelt er niveauet højt. 

Karakterfordeling:

Antal prøver: 135

Antal karakterindberetninger: 132

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 3 79 104 263 473 397 260 1579

% 0,2% 5,0% 6,6% 16,7% 30,0% 25,1% 16,5% 100,0%

Gennemsnit: 7,38

Karakterstatistik:
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Prøveforløb
Langt størsteparten af censorerne udtrykker tilfredshed med eksamensforløbet. 
Censorerne har mange kommentarer til både den skriftlige og mundtlige delprø-
ve, der peger i lidt forskellige retninger. Til gengæld er der blandt censorerne 
et meget stort og udtalt ønske om to særskilte karakterer for den skriftlige og 
mundtlige delprøve. Desuden efterlyses der blandt censorerne en centralt stillet 
skriftlig prøve. Det vil gøre bedømmelsesgrundlaget mere ensartet sammenlignet 
med i dag, hvor opgaveformuleringerne er meget forskellige fra uddannelsessted 
til uddannelsessted, som en censor formulerer det. 

I år er forberedelsesfaktoren til den skriftlige delprøve reduceret til 25 min. pr. 
opgave, hvilket får kritik af mange censorer: Der er svært at vurdere det skriftlige 
produkt kvalificeret inden for tidsrammen, skriver en censor. 

Den skriftlige delprøve roses af flere censorer for at have et relevant og aktuelt 
emne i forhold til Fælles Mål og danskfaget med fokus på lærermiddelanalyse og 
udvikling af didaktisk design. Enkelte censorer kritiserer dog det skriftlige oplæg 
for ikke at leve op til kriterierne i studieordningen, idet opgaveformuleringerne 
er for kompakte, og der bør indgå krav om lærerfaglig analyse af en tekst som 
grundlag for udvikling af didaktisk design i den skriftlige delprøve. 

Det performative element er også genstand for en hel del kommentarer blandt 
censorerne. En enkelt censor roser det performative element for at indgå meget 
naturligt i den mundtlige delprøve. Til gengæld anfører mange andre censorer, at 
det performative element virker ”påklistret og søgt”, at det er ”uklart defineret og 
mangler vurderingskriterier” både for eksaminander og bedømmere, endvidere at 
det er ”udvandet” og ”underspillet”, idet elementet ikke tillægges særlig betyd-
ning i eksamenssituationen. 

Censorernes mange kritiske udsagn omkring det performative element vidner om 
et behov for en præcisering af elementets formål med klare vurderingskriterier, 
eftersom det tydeligvis fortolkes og vægtes forskelligt på UC’erne.
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Samspillet 
Samspillet beskrives i overvejende grad som enten tilfredsstillende eller særdeles 
tilfredsstillende. Administrationerne får gennemgående ros for deres hjælpsom-
hed og for god og hurtig kommunikation med censorerne. Men der er også en ræk-
ke censorer, der anfører problemer og fortsat rod med WISEflow. Det drejer sig 
bl.a. om studerende, der ikke optræder i flowet, om manglende prøvespørgsmål 
og om mangelfulde og uoverskuelige eksamensplaner samt uoverensstemmelse 
mellem allokering, tidsramme og det reelle antal studerende til prøve. Endelig er 
der også flere censorer, der anfører, at de ikke har adgang til feltet ’plagiering’. 
Censorernes rapporter vidner om et stort behov for fælles retningslinjer og krav til 
WISEflow samt ligelig adgang til plagieringskontrol på tværs af UC’erne.   

Kvalitet
Den faglige kvalitet vurderes gennemgående til at være tilfredsstillende blandt 
censorerne, men der er store variationer i kommentarerne. Enkelte censorer er 
meget positive og skriver, at de studerende demonstrerer høj analytisk kunnen 
og nuancerede didaktiske overvejelser. At de studerende er fagdidaktisk dygtige, 
engagerende og velforberedte, og at sammenhængen mellem de otte lodtræk-
ningsspørgsmål og tekstvalg fremstår gennemtænkt og gennemarbejdet. En del 
andre censorer er af en lidt anden opfattelse. De skriver, at kvaliteten er meget 
svingende, og at de studerendes faglige og fagdidaktiske niveau er begrænset, 
idet de mangler teoretisk overblik og analytiske kompetencer. En censor formule-
rer det på følgende måde: Set ud fra mine erfaringer som censor under LU13/15 er 
der kommet en større usikkerhed i forhold til fagets vidensgrundlag og fagets teori 
hos de studerende. Det kommer til udtryk i, at de studerende ikke kan analysere et 
værk eller en hel tekst med fokus på form og indhold.  

Flere censorer udtrykker bekymring over de studerendes evne til at udarbejde 
en sammenhængende analyse ud fra en valgt analysetilgang i den skriftlige del-
prøve. En del censorer problematiserer i tilknytning hertil, at mange opgaver er 
mere almendidaktiske, beskrivende og redegørende end fagligt og fagdidaktisk 
velbegrundede og reflekterede. En censor formulerer det således: 
De studerendes skriftlige opgave var i overvejende grad almendidaktisk oriente-
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ret. Opgaven inviterede kun i begrænset omfang til faglige analyse og fagdidakti-
ske begrundelser, hvorfor mange studerendes opgavebesvarelser var redegøren-
de og almendidaktiske.

En anden skriver: Sammenhængen mellem den lærerfaglige analyse og de stu-
derendes forslag til undervisningsforløb og deres begrundelser for dem frem-
stod ikke altid lige tydelig. Så alt i alt afspejlede den skriftlige delprøve, at fag-
didaktikken kan være svær at håndtere på 24 timer for mange af de studerende.  

Kvaliteten af de studerendes skriftlighed er også et område, der får en del kom-
mentarer med på vejen. Flere censorer bemærker, at kvaliteten i den skriftlige 
delprøve synes lavere end den mundtlige eksamensdel. De studerendes vanske-
ligheder med stavning og tegnsætning anføres som et problem. En censor skriver: 
Læsning, stavning og skrivning er kulturteknikker, som kræver stor bevågenhed 
og meget undervisningstid for at tilegnes. Nogle studerende kæmper selve her-
med, hvorfor jeg kan være bekymret for uheldig nedsivningseffekt ift. videre kva-
litet i folkeskolen. 

En anden skriver: Der er fortsat mange studerende som ikke mestrer den skrifts-
proglige dimension i faget tilfredsstillende.

I det følgende anføres i punktform forskellige styrker og udfordringer ved dansk-
faget. Her er et lille uddrag af censorernes mange udsagn:   

En klar styrke for faget eller fagområdet:
• Betydningsfuldt dannelses- og færdighedsfag
• Det er en klar styrke, at der er læremiddelanalyse og krav om didaktiske og 

teoretiske overvejelser i både de mundtlige fordybelsesområder og skriftlige 
opgaver

• Det er en klar styrke, at de studerende til prøve skal koble deres analytiske 
færdigheder med deres fagdidaktiske

• Det er en styrke, at de studerende med de otte prøvespørgsmål skal forberede 
sig inden for hele faget ifm. eksamen
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En udfordring for faget eller fagområdet:
• Tidsfaktoren som hindring for at komme i dybden med basale danskfaglige kom-

petencer
• Flere fagmoduler i dansk og en opdelt skriftlig og mundtlig prøve
• Det faglige niveau er tilfredsstillende, men eksaminanderne mangler generelt 

flere analytiske kompetencer samt fagdidaktisk dømmekraft, bl.a. i forhold til 
valgt af indhold og tekster. Det skønnes at være et nationalt anliggende.  

• De studerende er simpelthen generelt for dårlige til grammatik, usikre stavere 
og sprogbrugere og utrænede inden for opgaveskrivning. De får virkelig, virke-
lig svært ved at undervise i den del af faget. Det skal fylde mere på uddannelsen

Årets tema
Censorerne er igen i år blevet bedt om at vurdere de studerendes fagdidaktiske 
kompetencer, fag-faglige grundviden, og i hvor høj grad de arbejder integreret 
med fagdidaktik og fagfaglig viden på en skala fra 1-5, (hvor 1 er lavest). 
Svarene fremgår af nedenstående model:

Fagdidaktiske kom-
petencer

Fag-faglig grund-
viden

Integration af fagdidaktik 
og fag-faglig grundviden

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

1 6 4,2% 7 4,9% 6 4,2%
2 13 9,0% 19 13,2% 11 7,6%
3 56 38,9% 60 41,7% 64 44,4%
4 44 30,6% 36 25,0% 39 27,1%
5 8 5,6% 6 4,2% 7 4,9%

I alt 144 100 % 144 100 % 144 100 %

Ifølge den kvantitative måling bedømmes de studerendes fagdidaktiske, faglige 
viden og evne til at integrere fagdidaktik og faglig viden som værende tilfreds-
stillende. Det er værd at bemærke, at det er integrationen af fagdidaktik og faglig 
viden, som i år får den højeste vurdering, hvilket er ændret fra 2018, hvor fagdidak-
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tikken fik den højeste bedømmelse. Men fælles for både 2018 og 2019 er, at det er 
de studerendes faglige viden, der får den laveste bedømmelse. En censor skriver: 
De studerende er blevet dygtige didaktikere, men faget er reduceret og det kan 
man se på de faglige færdigheder. 

En anden censor skriver: Det er svært at sætte tal på, da det var meget blandet. De 
bedste studerende var virkelig gode til at få brugt både fagfaglig og fagdidaktisk 
viden og kombinere disse typer viden. Men der var også studerende, der ikke fik 
brugt nok teori og ikke havde tilstrækkeligt styr på fagbegreber.

Opmærksomhedspunkter: 
• Kompetencemålsprøven bør opdeles i en skriftlig og mundtlig prøve med sær-

skilte karakterer
• Der er behov for øget fokus på de studerendes skriftlighed i uddannelsen
• Flere undervisningstimer og mere dybdelæring i form af faglig viden og teksta-

nalytiske kompetencer
• Bedre vilkår for censorerne, så de får tilstrækkelig forberedelsestid til at kunne 

vurdere kvaliteten af de skriftlige og mundtlige kompetencemålsprøver

Samlet set vurderes de studerendes faglige og fagdidaktiske kompetencer til-
fredsstillende. Vi uddanner ifølge statistikken for karakterfordeling dygtige dans-
klærere. Omvendt er de mange kritiske censorudsagn et tydeligt udtryk for en 
generel stor bekymring for en dalende kvalitet i de studerendes faglige og fagdi-
daktiske dybdeviden. Censorernes svar herpå er mere undervisning og flere timer 
til danskfaget i uddannelsen og nødvendigheden af to adskilte prøver med to ka-
rakterer. Endvidere ses et behov for en gennemskrivning af kompetencemålene 
som grundlag for vurdering af de studerendes kompetencer.
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Engelsk
Karsten Gramkow

Censorkorps 
Som det fremgår af nedenstående tabeller, er antallet af beskikkede censorer næ-
sten uændret: 75, mod 74 sidste år, ligeligt fordelt mellem in- og eksterne censorer. 
Også køn- og aldersfordeling er stort set uændret, dog med en mindre, helt natur-
lig, forskydning i retning af lidt ældre censorer.

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 38 (50,7%)

Eksterne censorer 37 (49,3%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 50 (66,7%)

Mænd 25 (33,3%)

Aldersfordeling:

Aldersgruppe 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 3 19 27 21 5 75

% 4,0% 25,3% 36,0% 28,0% 6,7% 100,0%

Allokeringer:

Uden allokeringer 41 (54,7%)

Med mindst en allokering 34 (45,3%)

Tabellen herover viser, at lidt over halvdelen af censorerne ikke har været allo-
keret i det seneste år, og et kig på, hvor mange censurer den enkelte censor har 
haft, afslører, at i alt 18 censorer har haft 1-2 allokeringer, mens 16-17 har haft fra 3 
censurer og opefter. Sagt på en anden måde har ca. en fjerdedel af censorkorpset 
i engelsk haft tre fjerdedele af allokeringerne. Fem censorer har været ude mere 
end 5 gange – denne tendens til, at relativt få censorer får uforholdsmæssigt man-
ge censurer, ser ud til at forstærkes.
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Et gennemsyn af allokeringstallene viser, at den ligelige fordeling mellem antallet 
af beskikkede in- og eksterne censorer slet ikke afspejles i den faktiske allokering 
– de eksterne har i det forløbne år varetaget ca. 71% af censurerne. Denne forde-
ling peger endnu en gang på det problem, at de interne censorer kun i ringe grad 
har tid og mulighed for at tage censur; dette er imod hensigten med beskikkelses-
fordelingen og virker ikke fremmende for udveksling af erfaringer på tværs af læ-
reruddannelserne. Sidste år nævnte jeg, at det måske kunne være hensigtsmæs-
sigt at lægge loft over antallet af allokeringer for den enkelte censor, men arbejdet 
med allokeringerne i år viser, at dette sandsynligvis vil forstærke problemerne 
med at skaffe censorer. Der har i år været flere tilfælde, hvor censorformanden i 
faget har måttet finde løsninger på, at ingen censorer havde meldt sig. 
En del censorer påpeger – endnu en gang – at den tid, der gives til læsning af 
synopser og forberedelse og gennemførsel af eksamen, er for kort.

De senere år har der været en tendens til, at eksamen placeres uden for de tradi-
tionelle eksamensperioder. Også dette forhold har betydning for, at internt ansatte 
har svært ved at påtage sig censur, da forskellene i institutionernes praksis be-
tyder, at mange interne censorer har undervisning og derfor ikke kan påtage sig 
censur et andet sted i landet i ’skæve’ perioder.

Opmærksomhedspunkter:
Institutionerne bør skabe rammer og incitamenter for, at internt ansatte kan på-
tage sig censur.
Rigtig mange af læreruddannelserne placerer stadig eksamen i faget i de samme 
uger i især juni – det må være muligt at tale sammen herom, så eksaminerne 
fordeles mere jævnt over hele eksamensperioden, således at interne censorer 
ikke selv har eksamen de samme uger alle steder og derfor ikke kan censurere 
hos hinanden.
Der bør ske en koordinering af eksamensperioderne.

En del institutioner beder stadig om censur til væsentlig flere studerende, end der 
faktisk dukker op til eksamen. Dette vanskeliggør allokeringen, fordi få censorer 
kan afse det udmeldte antal dage. Her må der kunne strammes op.
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Statistik på årets prøver i engelsk 

Karakterfordeling:

Antal prøver: 91

Antal karakterindberetninger: 90

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 10 33 67 129 233 233 191 896

% 1,1% 3,7% 7,5% 14,4% 26,0% 26,0% 21,3% 100,0%

Gennemsnit: 7,67

Karakterstatistik:
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Engelsk 

Hvor det sidste år kunne konstateres, at karaktergennemsnittet var steget ganske 
meget (0,31), og hvor det bl.a. blev tilskrevet en tilpasning til kravene i den nye 
læreruddannelse, er der i år, hvor den nye uddannelse er helt indfaset, sket en 
udjævning med en stigning på 0,14. Lidt færre er dumpet, og lidt flere har fået 12, 
men udsvingene er ret små.

Som det omtales senere, er det overordnede billede altså, at langt de fleste stu-
derende er gode til det, de skal kunne til eksamen, og undervisningen er i den 
forstand lykkedes, når kun 4,8% dumper, og når næsten halvdelen får en af de to 
topkarakterer.
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Bacheloreksamen omtales fyldigt andetsteds i denne beretning. I engelsk har der 
været afholdt 22 prøvehandlinger med i alt 67 studerende – det er en stigning fra 
50 studerende sidste år, men det er bemærkelsesværdigt, at karaktergennemsnit-
tet er steget fra 7,18 til 8,54 på et enkelt år, mest fordi langt flere har fået karak-
teren 12. 

Prøveforløb
Der foreligger rapporter fra 90 af de 91 eksamensforløb, og af dem er der tekst og 
begrundelser i 75, hvilket må siges at være flot i forhold til antallet af reaktioner 
tidligere år. De (få) eksamener, der ikke har fået kommentarer med på vejen, er 
overvejende syge/omprøver og/eller eksamener med meget få studerende, hvor 
censor ikke har fundet det muligt at skrive noget konkluderende. 
Dette betyder, at vi i år i nogen grad er sluppet af med problemerne med, at mange 
censorer springer over hvor gærdet er lavest og forholdsvis ureflekteret sætter 
kryds ved ’tilfredsstillende’ overalt i rapporten. 
Der kommenteres naturligvis ikke lige meget af alle, og kommentarerne er i nogen 
grad delt på forskellige områder, men alt i alt er der nogle tendenser, der fremstår 
ganske klart. I forhold til de foregående år er ikke meget forandret i censorernes 
ros og ris. 
Der eksperimenteres en del med eksamen rundt omkring, mens vi venter på nye 
eksamensformer, der efterhånden har været længe undervejs.

Samspillet 
Samspillet mellem studerende/eksaminator/censor/administration/censorfor-
mandskab/sekretariat beskrives af mange som i orden eller endda fint, men der 
er stadig også en (mindre) del af censorerne, der oplever problemer i forhold til 
informationsniveau, aflønning, manglende koordinering mellem sammenlagte in-
stitutioner, mv. – der er åbenbart stadig nogen plads til forbedring.

Kvalitet og temaer
Det billede, der sidste år (og tidligere), i kraft af censorernes talangivelser, tegne-
de sig af, at censorerne mener, at de studerendes didaktiske viden og undervis-
ningsmæssige kompetencer er udmærkede, mens det halter med det kernefag-
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lige (inden for engelsk nok i særlig grad det (skrift)sproglige), er det samme i år.
Talgrundlaget er noget større i år; dels har der været flere eksamener, dels har 
flere censorer besvaret denne del. 
Det er vigtigt at bemærke, at der også i år er tale om eksamenshandlinger og 
ikke antallet af eksaminander – censorerne vurderer m.a.o. generelt for en hel 
eksamenshandling.
Når man renser tallene for de eksamener, hvorfra der ikke foreligger vurdering 
fra censorerne, er mønstret meget lig sidste år, at de studerende ved godt to tred-
jedele af de ’anmeldte’ eksamenshandlinger vurderes til at have et højt niveau 
(talværdi 4 eller 5) inden for fagdidaktiske kompetencer, mens de studerende ved 
godt en tredjedel af eksamenerne vurderes til at have et højt niveau mht. kerne-
faglig grundviden – m.a.o. faktor to til en. 

Censorerne er også i år blevet bedt om at komme med kommentarer (ros og ris) 
til uddannelsens kvalitet og forslag til forbedringer. Også her er der mange be-
svarelser, som fordeler sig nogenlunde i overensstemmelse med ovenstående 
talresultater.
Eksempler på svar gengives herunder, men sammenfattende kan siges, at cen-
sorerne tilkendegiver, at det står godt til med undervisningsidéer og færdigheder 
hos de studerende:
• Det er en klar styrke, at så relativt mange studerende har grundige og relevante 

fagdidaktiske overvejelser, som de formår at didaktisere på udmærket vis.
• De studerende var meget engagerede og kreative med deres opgaver og meto-

diske og didaktiske tilgange.

Samtidig er der hos censorerne ganske stor bekymring mht. de studerendes 
sproglige egenfærdigheder og kernefaglige (herunder grammatiske) viden; begge 
dele forhold, der svækker de studerendes muligheder for at varetage funktionen 
som sproglig vejleder for kommende elever:
• Det vil blive meget vanskeligt for fremtidens sproglærere at optræde som 

sproglige vejledere, når deres egen viden om de mest basale forhold fx inden 
for grammatik er meget mangelfuld.
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Alt i alt påpeger censorerne væsentlig flere mangler (ca. 60) end de beskriver 
positive sider (ca. 40) ved faget og de studerendes kunnen. 
Mere end en tredjedel af censorerne roser undervisningen og de studerendes 
evne til at skabe sammenhæng mellem fagdidaktik og praktik – kun ganske få 
kritiserer dette.
• Underviser/ eksaminator virker særdeles kompetent og det har sikkert haft en 

positiv effekt på undervisningen og på de studerende.

Næsten to tredjedele af censorerne mener, at kernefagligheden, herunder områ-
der som skriftlighed og grammatik, ikke får den tid og opmærksomhed i faget, som 
den burde have:
• fagfaglige områder såsom grammatik og fonetik er nedprioriteret pga. tidspres.

Bl.a. jævnfør beskrivelsen af kompetenceområderne testes kernefagligheden ved 
eksamen ikke i tilstrækkelig grad:
• … at den skriftlige dimension bliver underprioriteret som den nuværende prøve 

er skruet sammen. Der mangler en decideret skriftlig prøve. Det er ikke tilstræk-
keligt med en synopsis til måling af de skriftlige kompetencer.

• Det er et problem, at de studerende ikke får mulighed for at arbejde mere med 
deres skriftlige kompetencer. I denne forbindelse er det IKKE befordrende for 
et fokus på udviklingen af de skriftlige kompetencer, at der kun indgår skriftlige 
produkter på synopse-niveau i eksamen.

Den manglende tid til undervisning i faget er også et forhold, der påpeges af man-
ge – der er ikke tilstrækkelig tid til træning, fordybelse og f.eks. litteraturlæsning.
Der foretages forsøg flere steder med f.eks. eksamen i større grupper – dette ro-
ses af enkelte, mens en del censorer karakteriserer denne eksamensorganisation 
som vanskelig at bedømme – nogle nævner, at den maksimale gruppestørrelse 
bør være to eller tre.

Mange nævner også i år, at det er vanskeligt at give karakter for en skriftlig præ-
station, når man ikke kan være sikker på, at det er den enkelte studerende selv, 
der har udfærdiget den tekst, der skal bedømmes:
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• Det er svært at bedømme de studerendes skriftlige færdigheder. Især når de 
afleverer i grupper.

• Det er en udfordring for engelskfaget, at de studerende IKKE længere kommer 
op i en skriftlig opgave. Dette degraderer det faglige niveau.

Ca. halvdelen af censorerne anfører, at der bør være to prøver, en mundtlig og en 
skriftlig, og derudover er der en del, der ønsker sig en centralt stillet skriftlig prøve 
– som det er nu, er der for stor forskel på både prøvens form og dens forskellige 
elementer:
• Prioriter arbejdet med skriftlige kompetencer højere ved at genindføre en skrift-

lig eksamen med ekstern censur og selvstændig skriftlig karakter.
• En centralt stillet skriftlig opgave ville gøre uddannelsen mere ensartet i hele 

landet.

Der kommer flere og flere internationale hold med forskelligt tilsnit. Censorerne 
finder det spændende, men påpeger, at disse hold har meget forskellige betingel-
ser og forudsætninger, og at de studerendes kompetencer er svære at bedømme 
på forsvarlig vis, fordi der ikke er fælles normer på området.

Generelt mener censorerne (og det afspejles også i karaktererne), at de fleste 
studerende klarer sig godt og lever op til kompetencemålene. Underviserne ro-
ses for at få det bedste ud af rammebetingelser som timetal og fagets oven fra 
bestemte indhold. De mange forslag (ca. 50, men mange næsten enslydende) til 
forbedringer viser dog, at ændringer er ønskelige, hvilket nedenstående sammen-
fatning af kommentarerne viser:

Opmærksomhedspunkter:
• Der bør være to prøver, en skriftlig og en mundtlig, med hver sin karakter.
• Af hensyn til at opnå et ensartet bedømmelsesgrundlag kan man overveje at 

lade den skriftlige prøve være centralt stillet.
• Manglende undervisningstid er et problem – der bør sikres tid til træning, fokus 

på de sproglige discipliner (dog ikke på bekostning af didaktikken) og generel 
fordybelse i stoffet.
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Fransk
Steen Lembcke

Censorkorps 
Censorkorpset i fransk udgøres af folkeskole- og gymnasielærere med baggrund 
i en kandidatuddannelse samt en universitetslektor og institutionsansatte på pro-
fessionshøjskolerne.

Beskikkede censorer: 9

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 4 (44,4%)

Eksterne censorer 5 (55,6%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 6 (66,7%)

Mænd 3 (33,3%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 6 (66,7%)

Med mindst en allokering 3 (33,3%)

Aldersfordeling:

Alders-
gruppe

30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 0 2 2 5 0 9

% 0,0% 22,2% 22,2% 55,6% 0,0% 100,0%
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Statistik på årets prøver i undervisningsfag 

Karakterfordeling:

Antal prøver: 3

Antal karakterindberetninger: 3

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 0 1 0 2 6 10 8 27

% 0,0% 3,7% 0,0% 7,4% 22,2% 37,0% 29,6% 100,0%

Gennemsnit: 9,11

Karakterstatistik:
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Fransk 

Karakterniveauet ligger stabilt og relativt højt. Det afspejler de studerendes posi-
tive tilvalg og et stærkt engagement i faget.

Prøveforløb
Forløbet af prøven vurderes som veltilrettelagt og med god balance mellem ud-
prøvning af de franskstuderendes faglige og fagdidaktiske kompetencer. Der stil-
les høje krav og de studerende giver udtryk for, at den er krævende men givende, 
samt at den opleves som både summativ og formativ. 

Samspillet 
Samspillet mellem studerende/eksaminator/censor/administration/censorfor-
mandskab og sekretariat vurderes som velfungerende og inspirerende.
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Kvalitet
En censor skriver, at de studerende er dygtige didaktikere og har fået meget ud 
af deres undervisningsforløb. Det er en gave at få så engagerede fransklærere 
ud som undervisere. Deres skriftlige og mundtlige kompetencer halter dog noget, 
men det hænger også sammen med det lave timetal de får igennem kun halvandet 
års undervisning, så det kan man egentlig ikke bebrejde de studerende. Men der 
er ingen tvivl om, at et forøget timetal, hvor de studerende kan få arbejdet mere 
med deres mundtlige og skriftlige sprogfærdighed, ville have stor betydning for 
kvaliteten. Det er kritisabelt, at den studerende bedømmes med én samlet karak-
ter for både den skriftlige og mundtlige præstation. Herved får de studerende ikke 
den nødvendige feedback på deres forcer og svagheder inden for deres skriftlige 
og mundtlige kompetencer – hvilket de i høj grad har brug for i deres virke som 
fransklærere i skolen, hvor prøven i fransk jo er en udtræksprøve i enten mundtlig 
eller skriftlig prøve. Det anbefales, at der fokuseres yderligere på det skriftlige og 
det mundtlige sprog gennem at tilføre uddannelsen mere tid til sproglig fordybelse 
gennem træning af skriftlighed og mundtlighed.

Årets tema
Censorerne fremhæver de studerendes fagdidaktiske kompetencer i undervis-
ningsfaget og at der anvendes aktuel forskning inden for sprogdidaktik under 
prøven (årets tema 1). De kommenterer ikke specielt på praktik, (årets tema 2), 
men der er tilfredshed med de studerendes evne til at koble teori og praksis og 
det bemærkes, at konkrete praktikerfaringer inddrages af de studerende under 
kompetencemålsprøven.

Evt. andre forhold
En censor er stærkt utilfreds med, at der honoreres 25 min. til læsning af en 
skriftlig opgave på 10 sider, hvor det forudsættes, at der er er læst et bag-
grundsmateriale af tekster (20 sider) for at bedømme den studerendes skrift-
lige niveau. Der anvendes reelt 1 time til bedømmelse af den skriftlige del. 
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Fysik-kemi
Lars Henrik Jørgensen

Censorkorps 
Der er kommet en enkelt censor til, men det ændrer ikke nævneværdigt på for-
delingerne intern/ekstern samt mænd/kvinder. Knap halvdelen af censorerne har 
været allokeret mindst én gang i løbet af året. Af de allokerede, har ca. halvdelen 
være allokeret én gang, mens tre censorer har været allokeret hele fire gange. 
Det er glædeligt, at interne censorer har været allokeret til ca. 44% af prøverne 
mod ca. 33% sidste år. Til gengæld er allokeringer af censorer på over 60 år steget 
fra ca. 53 til ca. 61%. Denne gruppe udgør 47,5% af censorkorpset.

Opmærksomhedspunkt: 
Der bør fortsat være opmærksomhed mod, at interne censorer sikres mulighed for 
at varetage censur og specielt med fokus på adjunkter, så allokeringerne i højere 
grad kommer til at afspejle censorkorpsets aldersfordeling.

Beskikkede censorer: 40

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 21 (52,5%)

Eksterne censorer 19 (47,5%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 12 (30,0%)

Mænd 28 (70,0%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 21 (52,5%)

Med mindst en allokering 19 (47,5%)
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Aldersfordeling:

Alders-
gruppe

30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 3 11 7 15 4 40

% 7,5% 27,5% 17,5% 37,5% 10,0% 100,0%

Statistik på årets prøver i undervisningsfag 

Karakterfordeling:

Antal prøver: 33

Antal karakterindberetninger: 31

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 0 17 22 41 61 63 59 263

% 0,0% 6,5% 8,4% 15,6% 23,2% 24,0% 22,4% 100,0%

Gennemsnit: 7,50

Karakterstatistik:
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 Fysik/Kemi

Der har været et fald i antallet af prøver fra 301 sidste år mod 263 i år, men sidste 
års tal var også højere end normalen. Karakterfordelingen har ikke ændret sig 
nævneværdigt. Det er fremdeles ca. 45% af de studerende, som får karakteren 
10 eller 12, og ca. 7% som får karakteren 00. Gennemsnittet er faldet en smule fra 
7,65 til 7,50. 
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Opmærksomhedspunkt: 
Der bør være opmærksomhed mod, om bedømmelsesgrundlaget og karakterska-
laen giver et tilstrækkeligt grundlag for en differentieret bedømmelse. 

Prøveforløb
Prøveforløbet vurderes i høj grad som ’tilfredsstillende’ eller ’særdeles tilfredsstil-
lende’. 2. delprøve (procesprøve) giver stadig flere positive tilbagemeldinger fra 
censorer, som anser det som en velegnet prøveform til at vurdere kompetencer. 
Til gengæld vurderes 1. delprøve, hvor den stadig foregår som præsentationsprø-
ve, som værende mindre velegnet. Det bliver spændende at høre, hvilke tilkende-
givelser ændringen af 1. delprøve til en prøve baseret på en portfolio fremover vil 
give.
En censor tilkendegiver, at der under 2. delprøve var indlagt 5 besøg hos hver 
studerede, hvilket blev anset som uhensigtsmæssig.

Opmærksomhedspunkt: 
Det bør være opmærksomhed mod, at rammerne for styringen af 2. delprøve ikke 
bliver for forskelligartede på de forskellige institutioner. Prøvebeskrivelsen er ble-
vet lidt mere løs i sine formuleringer på dette punkt end tidligere, så måske bør der 
ske en evaluering af denne ændring.

Samspillet 
Samspillet mellem de involverede parter vurderes med en enkelt undtagelse ’til-
fredsstillende’ eller ’særdeles tilfredsstillende’. Den enkelte undtagelse baseres 
på en utilfredsstillende tidsstyring af 2. delprøve. Pga. prøvens struktur, bør der 
udarbejdes et tidsskema over, hvornår de enkelte besøg hos de studerende, som 
er til prøve samtidig, skal ske, så der ikke optræder tvivlsspørgsmål om prøvefor-
løbet.

Kvalitet
Kvaliteten vurderes omtrent på samme niveau som sidste år. Der har igen været 
tilkendegivelser om, at nogle studerende har et for lavt kernefagligt niveau, men 
der er også tilkendegivelser om studerende med et højt kernefagligt niveau. Igen 
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er manglende praksisrelationer i faget nævnt af enkelte censorer, som mener, at 
det gør det vanskeligere for de studerende at vurdere de undervisningsplaner, 
som de planlægger. Flere censorer fremhæver fagets praktiske dimension, som 
de vurderer væsentlig for faget og for prøven og udtrykker tilfredshed med, at 
dette har en fremtrædende plads i 2. delprøve. 

Opmærksomhedspunkt: 
Der bør være opmærksomhed mod, at de studerende opnår så megen praksiser-
faring i faget som muligt.

Årets tema
Der er ligesom sidste år spurgt ind til de studerende fagdidaktiske og kernefaglige 
kompetencer samt samspillet med dem, hvor censor skal bedømme hvert af disse 
forhold på en skala fra 1-5. Gennemsnittene ligger på hhv. 3,2 for de fagdidaktiske 
kompetencer, 3,1 for de kernefaglige kompetencer og 3,2 for samspillet mellem 
dem. Gennemsnittene er vægtet, så der er taget hensyn til, hvor mange studeren-
de den enkelte censor har baseret sin vurdering ud fra.
Når man sammenholder disse vurderinger med de relativt få tilkendegivelser fra 
censorerne om de studerendes kompetencer, er det vanskeligt at argumentere 
for, at de kernefaglige kompetencer hos de studerende generelt skulle være væ-
sentligt ringere end det fagdidaktiske. Derfor kan der naturligvis godt være en-
kelte studerende for hvem dette kan være tilfældet, men der er intet grundlag for 
generelt at betvivle den kernefaglige kvalitet i uddannelsen vurderet ud fra, hvad 
der kræves i kompetencemålene.

Evt. andre forhold
Endnu engang opfordres censorerne til at kommentere i censorrapporterne, da 
de kvalitative udsagn er af stor værdi ift. vurderingen af uddannelsens kvalitet.
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Geografi
Poul Kristensen

Censorkorps 
Den eneste ændring i censorkorpset i det forgangne år er, at en censor er fratrådt og 
erstattet af en ny, således at censorkorpset fortsat består af 30 censorer. Udskiftnin-
gen har medført, at der nu er lige mange interne som eksterne censorer. På trods af 
den lige fordeling mellem interne og eksterne censorer står de eksterne censorer 
for omkring 80% af censoropgaverne. Af de 15 interne censorer er der kun 3, der har 
været ude som censorer. Dette er ikke tilfredsstillende! Denne problematik er ikke 
ny, men det gør den ikke mindre alvorlig, da det er en vigtig gensidig kvalificering af 
underviserne at komme ud som censor – hvorfor skulle de ellers være beskikket? 
I det hele taget er det bekymrende, at over halvdelen af censorerne ikke har været 
ude som censor i løbet af året. 
Forholdet mellem mænd og kvinder og aldersfordelingen er stadig skæv. 

Beskikkede censorer: 30

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 15 (50,0%)

Eksterne censorer 15 (50,0%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 9 (30,0%)

Mænd 21 (70,0%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 16 (53,3%)

Med mindst en allokering 14 (46,7%)
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Aldersfordeling:

Alders-
gruppe

30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 3 5 10 12 0 30

% 10,0% 16,7% 33,3% 40,0% 0,0% 100,0%

Statistik på årets prøver i undervisningsfag 

Karakterfordeling:

Antal prøver: 27

Antal karakterindberetninger: 27

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 0 8 19 34 59 60 56 236

% 0,0% 3,4% 8,1% 14,4% 25,0% 25,4% 23,7% 100,0%

Gennemsnit: 7,88

Karakterstatistik:
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Geografi 

Der har været 236 studerende til kompetencemålsprøve i faget. Det er en stigning 
i forhold til sidste år, hvor 197 var til prøve.
Det gennemsnitlige karakterniveau er stort set det samme som sidste år, hvor det 
var 7,89. Det dækker dog over en stor forskydning, hvor antallet med karakteren 
7 er faldet fra 33% sidste år til 25% i år. Omvendt er antallet med karakteren 12 
steget fra 18,8% til 23,7%. 
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Ud fra censorrapporterne er det ikke muligt at finde begrundelser for denne mar-
kante forskydning. 

Prøveforløb
Prøveforløbet vurderes generelt ’tilfredsstillende’ eller ’særdeles tilfredsstillende’.
Der er ingen kommentarer til den nye prøveform, hvor der lægges mere vægt på, 
at de studerende har artefakter med til prøven.
I forhold til den praktiske gennemførsel anbefaler en censor, at det virker godt, 
hvis der veksles mellem 2 lokaler ift. eksamination, således at de studerende reelt 
har mulighed for at opstille remedier med relevans for deres undervisningsforløb.

Samspillet 
Samspillet mellem studerende/eksaminator/censor/administration/censorfor-
mandskab og sekretariat har ifølge censorernes udsagn fungeret uden problemer. 

Kvalitet
Med et par undtagelser vurderes kvaliteten som ’tilfredsstillende’ eller ’særdeles 
tilfredsstillende’. 
En censor vurderer kvaliteten som ’utilfredsstillende’ med følgende begrundelse: 
Umiddelbart bar en del af præstationerne præg af, at det var et e-læringshold. 
Flere studerende manglede basale, geografiske færdigheder som (måske) kunne 
være opnået ved andre undervisningsmetoder. 
Hvorvidt dette er et generelt problem i forhold til e-læringshold eller skyldes sær-
lige forhold bør undersøges. 
En censor sætter spørgsmålstegn ved den fag-faglige kvalitet: Generelt er der 
korrekt nok meget fokus på kompetencerne – men væsentligt at der fortsat også 
prioriteres fag-faglighed.
En anden censor har en lignende bekymring:
Fag-fagligheden – hvor jeg umiddelbart er bekymret for dens niveau set i lyset af 
de meget korte studietid, de studerende ofte har til dette fag.

Det generelle billede af censorernes vurderinger er dog, at der er en tilfredsstillende 
balance mellem kompetencer og det fag-faglige. Det tyder på, at den tilstræbte balan-
ce mellem det didaktiske og fagfaglige i prøveformen er lykkedes langt hen ad vejen.  
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Årets tema
1. De studerendes fagdidaktiske kompetencer ved den afholdte prøve.
Over 90% svarer 3 eller 4. Der er 3, der svarer 5, og 4 der svarer 2. Der er med 
andre ord stor tilfredshed med det fagdidaktiske niveau. 

2. Vurdering af de studerendes kernefaglige kompetencer ved den afholdte prøve.
Næsten halvdelen har svaret 3, 8 har svaret 4, 3 har svaret 5 og 2 har svaret 2.  
Desværre har censorerne ikke yderligere kommentarer, hvilket gør det vanskeligt 
at gisne om deres begrundelser for vurderingerne. Det er hermed en opfordring.  

3. Vurdering af i hvor høj grad de studerende arbejder integreret med fagdidaktik 
og fag-faglig grundviden.
Censorernes svar fordeler sig med flest svar på 4 og 5. Der er 5 svar på 3, 3 på 2 og 
1 på 1. Der er altså en klar opfattelse af, at de studerende integrerer fagdidaktik og 
fag-faglig grundviden, som der også tydeligt stilles krav om i prøvebeskrivelsen.

Et par censorer kommenterer prøver med kompetenceløft: 
Forløbet var et komprimeret kompetenceløfts forløb. De studerende klarede sig 
godt, men det var på den anden side tydeligt at der manglede noget bredde i deres 
præstationer. 

En længere varighed af studiet er altafgørende for, at dette samspil bliver endnu 
bedre. Vi risikerer alt for mange undervisere, der ikke i tilstrækkelig grad kan le-
vere en super undervisning.

Det er vigtigt, at censorerne er opmærksomme på de særlige forhold omkring 
kompetenceløftforløb og hvordan det evt. afspejles ved prøverne.

Fagets styrke 
Ikke overraskende påpeger censorerne fagets relevans i den aktuelle debat om 
klimaændringer og bæredygtighed. Fagets potentiale til brobygning mellem natur- 
og samfundsvidenskab fremhæves også.
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Kombinationen af den naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige tilgang til 
aktuelle problemstillinger, nationale såvel som globale. Ud fra et dannelses-per-
spektiv er der næppe noget fag, der beskæftiger sig med en så bred vifte af epo-
kale nøgleproblemer.

Fagets bredte og samspillet mellem natur og samfundsforhold gør det i stand til at 
omfavne globale problemer om bl.a. miljø, bæredygtighed og fattigdom.

Fagets udfordringer
Udfordringerne for faget handler i høj grad om manglende tid og status både i 
Folkeskolen og på læreruddannelsen.

Tid tid tid i uddannelsen – til fordybelse. Reelle – manglende – muligheder for fel-
tarbejder. i uddannelsen samt i praksis Samt den reelle – begrænsede – mulighed 
for inddragelse af flerfaglige aktiviteter.
I uddannelsen: Læremiddelkendskabet er ikke altid tilstrækkeligt synligt.

De få timer i folkeskolen er et stort problem i forhold til fagets betydning i forhold 
til fx undervisning for bæredygtig udvikling og FN´s Verdensmål.

Fagets status er ikke særlig stor. Det faglige miljø er spinkelt.

Anbefaling i forhold til faget eller fagområdet
Censorerne har flere gode forslag til anbefalinger til at forbedre kvaliteten af 
undervisning og evaluering i faget i læreruddannelsen såvel som i Folkeskolen. 

Det kunne være forrige vedr. læremiddelkendskabet. En mulighed kunne være, at 
flere undervisere vælger at benytte sig af Centre for undervisningsmidlers fag-
konsulenter samt ikke mindst de informative samlinger med samtlige aktuelle/
salgbare læremidler på markedet.

Mere undervisnings- og studietid til rådighed for uddannelsen i faget. Både aht. 
mere kvalificeret fordybelse i faget – og for at kunne anvende det i flerfaglige 
sammenhænge.
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Historie
Rune Christiansen

Censorkorps 
Det er andet år med det censorkorps for faget, der blev beskikket den 1.febru-
ar 2018. Censorkorpset for historie blev i den sammenhæng udvidet fra 64 til 66 
censorer, og med efterfølgende efterbeskikkelser og frafald er censorkorpset for 
undervisningsfaget historie i dag på 67 beskikkede censorer.

Ikke desto mindre er det fortsat kun omkring halvdelen af censorerne, nemlig 36 
ud af 67, der har været allokerede til en eller flere af de i år 58 afholdte prøver på 
LU13/15 i undervisningsfaget historie. Og igen i år er de interne censorer underre-
præsenterede blandt de allokerede. 

Dette forhold skyldes primært, at der på grund af travlhed, sammenfaldende eksa-
miner og aflønningsforholdene for censorkorpset ikke har været tilstrækkelig stor 
interesse hos de interne censorer, for at påtage sig de udsendte censoropgaver i 
historie. Problemet er især tydeligt i forhold til censoropgaver, der enten er meget 
omfattende eller meget små, eller hvor eksaminationsstedet ligger i et af landets 
yderområder.

På plussiden skal det imidlertid nævnes, at det ikke har været nødvendigt med ad 
hoc allokeringer i år, og at lempelsen af reglerne om gentagen censur gør, at der 
trods alt godt kan skaffes censorer også til små prøveforløb uden for de større 
byer. Her må det dog bemærkes, at det nemt bliver de samme få censorer, der går 
igen fra år til år, og at de interne censorer som nævnt er underrepræsenterede, 
hvilket er en skam, fordi censuropgaven medvirker til at styrke den faglige udvik-
ling hos underviserne på landets læreruddannelser.

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 32 (47,8%)

Eksterne censorer 35 (52,2%)
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Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 23 (34,3%)

Mænd 44 (65,7%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 31 (46,3%)

Med mindst en allokering 36 (53,7%)

Aldersfordeling:

Alders-
gruppe

30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 8 25 21 12 1 67

% 11,9% 37,3% 31,3% 17,9% 1,5% 100,0%

Af de i år 58 afholdte prøveforløb har der været 57 censorrapporter, der danner 
grundlag for denne beretning. Det er en tilfredsstillende andel, om end det bør 
nævnes, at der desværre fortsat er et mindre antal censorrapporter, der kun er 
delvist eller mangelfuldt udfyldt.

Statistik på årets prøver i undervisningsfag 
Der er i år afholdt 763 enkelte eksaminationer i undervisningsfaget historie efter 
LU13/15. Det er 63 eksaminationer mere end i 2018 og hele 139 mere end i 2017, 
hvor der imidlertid stadig var en mindre gruppe studerende, der blev udprøvet ef-
ter LU07. Antallet af nyuddannede historielærere er således i dag en smule højere 
end i årene umiddelbart før indførelsen af LU13, og det vil derfor være rimeligt at 
konkludere, at faget er i vækst.

Karaktergennemsnittet i historie er faldet en smule fra 7,87 i 2017 og 7,92 i 2018 til 
7,79 i år. Niveauet er dog stadig højere end ved de første kompetencemålsprøver 
efter LU13, et forhold der både kan skyldes den gennemførte justering af prøve-
formen og et større kendskab til de særlige krav, der stilles ved kompetencemåls-
prøven i faget. Det lille fald i karaktergennemsnittet i år kan primært henføres til 
at 19,8% af de studerende i år har modtaget karakteren 12, mens hele 23,6% af de 
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studerende fik denne karakter i 2018, hvor antallet af 12-taller i undervisningsfaget 
toppede. 

Det er i denne sammenhæng også værd at bemærke, at der fortsat er en betyde-
lig karakterspredning mellem de enkelte uddannelsessteder. Nogle udbudssteder 
har således hvert år et særdeles højt karaktergennemsnit i faget, mens andre 
udbudssteder generelt – og således også i år – ligger lavere end det nationale 
gennemsnit.

Karakterfordeling:

Antal prøver: 58

Antal karakterindberetninger: 57

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 4 17 55 121 199 216 151 763

% 0,5% 2,2% 7,2% 15,9% 26,1% 28,3% 19,8% 100,0%

Gennemsnit: 7,79

Karakterstatistik:
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Historie 

Prøveforløb
Hele 89,5% af alle censorrapporter tilkendegiver, at der var tale om et ’tilfredsstil-
lende’ eller ’særdeles tilfredsstillende’ prøveforløb. 
Som altid er de fleste censorrapporter uden uddybende kommentarer, og ikke 
uventet er det blandt de få prøveforløb, der ikke blev opleves som tilfredsstillen-
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de, at man finder flest skriftlige tilkendegivelser. Om end der heldigvis også er en 
del ros at finde iblandt de stadigt flere forløb, der af censorerne bliver betegnede 
som ’særdeles tilfredsstillende’.

På den positive side finder vi således bl.a. en kommentar om, at Eksamensformen 
giver god mulighed for at vurdere elevens evner, fordi det er en kombination af en 
skriftlig besvarelse og mundtlig eksamination. En pointe der er taget med her, fordi 
den går igen fra både sidste og forrige år. Dette gælder selv om det også igen i år 
pointeres, at den mundtlige del af prøven er ganske kort for de studerende, der 
går op alene, hvilket kan være et problem for bedømmelsen.

En enkelt kritisk censor giver mere generelt udtryk for, at De studerende fremstår 
usikre i forhold til viden om historie – studieordningen vægter det didaktiske, og 
de studerende sætter sig tilsyneladende ikke selv ind i emnerne. Mens en anden 
censor påpeger, at et uhensigtsmæssigt fokus på at reproducere viden koblet 
med et uheldigt oplæg til strukturering af eksamen på et konkret undervisnings-
sted, i det konkrete tilfælde ikke havde rustet de studerende til at gennemføre 
prøven i den form den har.

Overordnet set må det dog konkluderes, at selve afviklingen af prøveforløbene i 
langt de fleste tilfælde er forløbet godt, og at prøveformen i faget efterhånden er 
ved at være godt indarbejdet. 

Samspillet 
Samspillet mellem studerende/eksaminator/censor/administration/censorfor-
mandskab har over en bred kam fungeret upåklageligt. Det skal bemærkes, at 
der i år for første gang i 4 år slet ikke er en eneste klage over forsinkede eller 
manglende opgaver. Et område, hvor enkelte institutioner ellers tidligere har haft 
store problemer. Det er en betydelig forbedring, og et tegn på at de tidligere ad-
ministrative problemer på enkelte eksamenskontorer tydeligvis nu er blevet løst. 

Det kan imidlertid fortsat være et problem, at det aftalte opgaveantal ved en given 
prøve ofte reduceres kraftigt med meget kort varsel. Dermed kan man som censor 
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risikere at have bestilt overnatning, eller på anden måde planlagt censuropgaven, 
ud fra mangelfulde forudsætninger.
 
I forhold til samspillet mellem censorer/eksaminatorer/studerende så er opfattel-
sen hos censorerne generelt, at samspillet fungerer godt, og flere censorer roser 
således den gode tone og de frugtbare samtaler. Dog påpeges det igen i år fra en 
enkelt censors side, at der visse steder i landet fortsat er store forskelle på under-
visernes fagsyn. Dette kan i særlige tilfælde give sig udslag i, at studerende ved 
eksaminationen kan blive fanget mellem konfliktende fagopfattelser, de ikke gen-
nem undervisningen har opnået forudsætninger til at forholde sig kvalificeret til.

Kvalitet
72% af censorrapporterne giver udtryk for en ’tilfredsstillende’ eller ’særdeles til-
fredsstillende’ kvalitet, mens 22,8% af rapporterne giver udtryk for en ’neutralt’ 
eller ’utilfredsstillende’ faglig kvalitet. 

Blandt de censorer, der uddyber deres vurdering skriftligt, går spørgsmålet om 
sammenhængen mellem krav og ressourcer igen, og en censor siger således 
Uddannelsens konstruktion vil for meget på for lidt tid, hvilket gør det svært for 
de studerende at leve op til forventningerne på alle felter (faglig indholdsviden, 
didaktisk og pædagogisk viden, praksis og refleksion over relationerne mellem de 
tre felter). Samme underviser tilføjer i den forbindelse at ...man må i vid udstræk-
ning lade sin tvivl komme de studerende til gode.

En sådan tilgang harmonerer ikke ret godt med ideen bag kompetencemålsprø-
verne, der jo skal levere bedømmelser, der principielt er uafhængige af uddannel-
sens struktur eller af de studerendes forudsætninger i det hele taget. Til gengæld 
forklarer kommentaren nok i høj grad, hvorfor censorer, der har vurderet niveauet 
som ’neutralt’ eller ’utilfredsstillende’, ikke nødvendigvis har givet lavere karakte-
rer end dem, der har vurderet kvaliteten som ’tilfredsstillende’.

Blandt de kritiske røster nævnes det et par gange, at niveauet tidligere var bedre, 
og en censor med vurderingen ’tilfredsstillende’ tilføjer således: Tilfredsstillende 
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efter forholdene på læreruddannelsen i dag, men generelt lavere end før seneste 
reform. Også en censor der har givet vurderingen ’særdeles tilfredsstillende’ tilfø-
jer: Min vurdering er naturligvis afgivet under de forhold, faget har at agere under.

Direkte adspurgt om fagområdets styrker peger en række censorer generelt på 
de studerendes voksende fagdidaktiske kompetencer, ligesom der peges på det 
hensigtsmæssige i, at de studerende netop skal koble fagfaglig viden og metode 
med fagteori, fagdidaktik og faglig praksis. Omvendt nævnes mangelfuld faglig 
viden og i særdeleshed manglende undervisningstid som fagområdets primære 
svagheder.

Adspurgt om konkrete forslag til forbedringer nævner censorerne både længere 
eksamener, andre eksamensformer og en afskaffelse af moduliseringen på ud-
dannelsen. Men det altoverskyggende ønske er en nok desværre svært realiser-
bar bøn om mere undervisningstid i faget. Som en censor skriver: Det vil være 
en klar forbedring af faget og fagområdet, hvis timetallet på uddannelsen blev 
væsentlig forøget. En timeudvidelse ville give en dybere uddannelse for de stu-
derende – såvel didaktisk som fagfaglig, Dette vil uvilkårlig smitte af på såvel fag 
som elevernes oplevelse af faget.

Årets tema
Årets tema 1 handlede igen i år om forholdet mellem de studerendes fagdidaktiske 
kompetencer og deres kernefaglige eller fagfaglige grundviden. 

Sidste år viste et gennemsnit af 24 prøveforløb i undervisningsfaget historie, at 
censorerne på en skala fra 1 til 5 i gennemsnit vurderede de studerendes fagdi-
daktiske kompetencer til 3,75, mens de til sammenligning kun vurderede de stude-
rendes kernefaglige eller fagfaglige grundviden til 3,04.

I år havde censorerne foretaget den samme vurdering på baggrund af 53 af de 
indberettede prøveforløb, og her vurderede de i gennemsnit de studerendes fag-
didaktiske kompetencer til 3,52 og deres tilsvarende fagfaglige grundviden til 3,33. 
Der er således i år en mindre forskel mellem de to elementer af de studerendes 
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samlede faglighed end sidste år. Både fordi vurderingen af de studerendes fagdi-
daktiske kompetencer er mindre optimistisk, og fordi vurderingen af de studeren-
des fagfaglige grundviden er mindre pessimistisk.

Endelig er censorerne i år blevet bedt om at vurdere, i hvor høj grad de studeren-
de arbejder integrativt med fagdidaktik og fagfaglig grundviden i faget. Dette er 
ligeledes sket på en skal fra 1-5 og her er censorernes vurdering i gennemsnit på 
3,45. Langt de fleste censorer giver således udtryk for, at der arbejdes integrativt, 
mens kun en enkelt mener, det slet ikke sker (vurderingen 1), og 6 censorrapporter 
giver udtryk for, at det kun sker i utilstrækkelig grad (vurderingen 2). Der er dog 
fortsat plads til forbedring for det store flertal af censorrapporterne, der vurderer 
det integrative arbejde til 3 eller 4 på en skala, der går til 5.  

Evt. andre forhold
Bacheloropgaven er beskrevet samlet andetsteds, men det skal her nævnes, at 
et par censorer påpeger, at den almene pædagogiske og didaktiske teori i Ba-
cheloropgaverne har en tendens til i for høj grad at overskygge den faglige og 
fagdidaktiske teorianvendelse. 

Derudover er der også igen i år censorer der peger på, at der ikke i tilstrækkeligt 
omfang gives tid til at læse og bedømme de studerendes skriftlige produkter.
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Håndværk og design
Merete Weimann

Censorkorps 
I faget håndværk og design er der beskikket 43 censorer, 18 interne og 25 eks-
terne. Der har i perioden 1.9.2018 – 31.8.2019 været 236 studerende til kompeten-
ceprøve, det er en stigning i forhold til samme periode året før. Af de allokerede 
censorer er der igen en overvægt af eksterne censorer, kun 4 interne censorer 
har været allokerede. Der er derfor fortsat grund til bekymring over, at de interne 
censorer tilsyneladende ikke har mulighed for at påtage sig censorarbejde. Det 
er beklageligt, fordi disse opgaver er kvalificerende for udvikling af faget og un-
dervisningen. 

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 18 (41,9%)

Eksterne censorer 25 (58,1%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 32 (74,4%)

Mænd 11 (25,6%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 23 (53,5%)

Med mindst en allokering 20 (46,5%)

Aldersfordeling:

Alders-
gruppe

30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 1 16 15 10 1 43

% 2,3% 37,2% 34,9% 23,3% 2,3% 100,0%
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Statistik på årets prøver i undervisningsfag 

Karakterfordeling:

Antal prøver: 25

Antal karakterindberetninger: 23

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 2 4 15 26 48 70 71 236

% 0,8% 1,7% 6,4% 11,0% 20,3% 29,7% 30,1% 100,0%

Gennemsnit: 8,54

Karakterstatistik:
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Håndværk og design 

Ser man på karakterfordelingen ved eksaminerne, er det markant, at mange stu-
derende opnår karakteren 10 og 12, hele 59,8% opnår en af disse to karakterer. 
Sammenholder man med censorernes vurdering af de studerendes faglige og di-
daktiske kompetencer og de kvalitative svar, er der her en diskrepans. I de kvalita-
tive kommentarer er det især de studerendes håndværksmæssige kompetencer, 
der er bekymring over. Det bliver interessant at se, om indførelsen af den ændrede 
prøveform, som har øget fokus håndværksmæssig praksis, vil påvirke det forhold.

Prøveforløb
Næsten alle censorer vurderer det samlede prøveforløb som ’tilfredsstillende’ 
eller ’særdeles tilfredsstillende’. Der er dog enkelte smuttere, og det må indskær-
pes, at det er UC’ernes ansvar at sørge for ordentlige rammer for alle kompe-
tencemålsprøver, også hvis de må foregå på en lokal skole. 
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Samspillet
Samspillet har ifølge censorerne udsagn fungeret uden problemer. 

Kvalitet
I lighed med sidste periode er der enighed blandt censorerne om, hvilke styrker 
og udfordringer faget har. 

En klar styrke for faget
er, at en lærerfaglig problemstilling danner udgangspunkt for både den skriftlige 
og mundtlige del af prøven. Dette skaber sammenhæng mellem teori og praksis, 
og styrker fagdidaktikken. Ligeledes fremhæves styrkelsen af de studerendes ar-
bejde med designprocesser. 

En udfordring for faget
Det er, i lighed med sidste år, gennemgående i censorrapporterne, at censorerne 
problematiserer de studerendes håndværksmæssige niveau. Herunder et uddrag 
af censorernes kommentarer: 
• Jeg synes de håndværksmæssige krav er for små.
• Balancen mellem fagets forskellige kompetenceområder er en stor udfordring. 

På grund af de forskellige skift faget har været igennem, er det vanskeligt at 
finde den rette balance mellem fagets kompetenceområder, både i praksis, i 
undervisningen og i eksamenssituationen. Kommunikationen og den personlige 
læring i det praktiske læringsfelt er på visse områder helt speciel, og det indgår 
ikke med særlig stor vægt i den didaktiske undervisning.

En problematik, der ligeledes er tilbagevendende, er den manglende bredde af 
litteratur, teori og forskningsbaserede undersøgelser. De studerende tager ud-
gangspunkt i et forholdsvis begrænset teoretisk materiale. Problematikken peger 
på det faktum, at der savnes forskning indenfor fagets didaktik og pædagogik. 

I år er der særlig grund til bekymring, når det gælder nogle kompetenceløft, kva-
liteten i to forløb får vurderingen 1, helt utilfredsstillende. Der er tilsyneladende 
en sammenhæng mellem de forløb, der vurderes som helt utilfredsstillende, et 
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uacceptabelt indgangsniveau og forløbets begrænsede timetal og udstrækning. 
På de to UC’er er undervisningen skåret ned til det, der svarer til et enkelt modul, 
mod oprindelig 2 komprimerede moduler. På det ene UC ovenikøbet gennemført 
på kun 4 uger. 
Konstruktionen med et kompetenceløft var oprindelig, at lærerne for at starte på 
et kompetenceløft i forvejen har undervisningsfag/linjefag i sløjd eller håndarbej-
de, eller noget der svarer til det niveau. Og, at selve forløbet er på 2 komprimerede 
moduler, for at man kan gå til kompetencemålsprøve i faget. 

Min anbefaling er, at man omgående får rettet op på de mangelfulde kompetence-
løft. Kvaliteten vil blive fulgt tæt i de kommende år. 
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Idræt
Susanne Storm

I beretningen vil uddrag af censorers kommentarer være markeret med kursiv.

Censorkorps 
Censorkorpset i faget idræt består af 73 censorer. Der er beskikket 50 interne og 
23 eksterne censorer. Der er en fordeling på 34 kvinder og 39 mænd i censorkorp-
set.

Antallet af censorer med allokeringer er steget fra 37,5% til 43,8%. Der synes sta-
dig at være en påfaldende stor andel af censorer, som ikke allokeres svarende til 
56,2%.
De censorer, som allokeres, har enten 1 allokering (50%) eller 2 allokeringer (47%).

Beskikkede censorer: 73

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 50 (68,5%)

Eksterne censorer 23 (31,5%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 34 (46,6%)

Mænd 39 (53,4%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 41 (56,2%)

Med mindst en allokering 32 (43,8%)
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Aldersfordeling:

Alders-
gruppe

30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 6 29 23 14 1 73

% 8,2% 39,7% 31,5% 19,2% 1,4% 100,0%

Statistik på årets prøver i undervisningsfag 

Karakterfordeling:

Antal prøver: 49

Antal karakterindberetninger: 49

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 2 18 23 98 255 178 107 681

% 0,3% 2,6% 3,4% 14,4% 37,4% 26,1% 15,7% 100,0%

Gennemsnit: 7,75

Karakterstatistik:
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Idræt 

Karaktergennemsnittet for undervisningsfaget idræt på Læreruddannelsen er 
7,75, hvilket er en stigning fra sidste år, hvor gennemsnittet var 7,39.

– 112 –



Prøveforløb
Det samlede eksamensforløb vurderes af hovedparten af censorerne som ’til-
fredsstillende’ (55%) eller ’særdeles tilfredsstillende’ (20%).

Censorerne vurderer prøven og dens udformning som et godt eksempel på, hvor-
dan teori og praksis er tæt forbundet og kan prøves ved en kompetencemålsprøve.
• Prøven giver indblik i de mange facetter, som en god idrætslærer skal have.

I nogle af kommentarerne i censorrapporterne gives der udtryk for, at der er nogle 
udfordringer i den måde, som de forskellige UC’er arbejder med tidsreduktion i 
forbindelse med gruppeeksamen. I disse kommentarer synes det problematisk, 
at reduktionen bliver så drastisk, at det ikke er muligt for de studerende at blive 
eksamineret i og leve op til kompetencemålene. 
• Tiden og reduktionen i denne synes meget voldsom, og det er svært at dække 

kompetencemålene på så kort tid.
• Den mundtlige eksaminationstid er samlet set meget kort.

Der gøres tillige opmærksom på, at gruppestørrelser til eksamen varierer fra ud-
dannelsessted til uddannelsessted. Der arbejdes med gruppestørrelser på op til 
10 personer til den praktiske del af eksamen og op til 5 til den mundtlige del. Cen-
sorer giver udtryk for, at det kan synes svært at vurdere den enkelte studerendes 
videns og færdigheds niveau ved så store grupper.
• Det er umuligt at få indsigt i den enkelte studerendes viden og færdigheder, 

fordi de skal ’vente’ på at taletiden bliver deres. Inden det bliver deres tur, kan 
samtalen være drejet et nyt sted.

Samspillet 
Samspillet omkring eksamen vurderes som ’tilfredsstillende’ (53,5%) eller ’meget 
tilfredsstillende’ (44%). Særligt samspillet mellem eksaminator, studerende og 
censor fremhæves som værende rigtig god og med højt fagligt fokus.

Der har været lidt udfordringer med adgang til de studerendes opgaver, udfyldel-
se af afregningsskema og oplysninger om aldersspecialisering. I de fleste tilfælde 

– 113 –



blev det løst via dialog med eksaminator.
• Samspil og kommunikation med eksaminatorer forbilledligt og professionelt 

med fagligt fokus.
• Der var rigtig godt samspil mellem studerende og eksaminator samt fint og godt 

spillerum til censor. Det er dog bøvlet at få udfyldt det økonomiske mellemvæ-
rende bagefter – forskellige skemaer, ingen som man direkte kan henvende sig 
til.

• Savner at få oplyst på forhånd hvilken aldersspecialisering, de studerende skal 
prøves i.

Kvalitet
Den samlede kvalitet ved årets kompetencemålsprøver vurderes overvejende 
som ’tilfredsstillende’, men der gives udtryk for en bekymring ift. bundniveauet. 
Kommentarerne i årets censorrapporter peger på samme måde som sidste år 
på betydningen af den reducerede undervisnings- og vejledningstid, hvilket bl.a. 
kommer til udtryk ved et smalt repertoire, ensartethed og manglende ejerskab hos 
nogle grupper af studerende.
• Niveauet var meget spredt, fra ikke bestået til forbilledligt. Som faglig evaluator 

kan jeg drømme om, at niveauet – og særligt bundniveauet er højere. Det vil 
være godt for faget og folkeskolen, hvis de gode præstationer i højere grad er 
normen end undtagelsen.

• Generelt fremstod de studerende velforberedte og faget blev fornuftigt repræ-
senteret med individuelle forskelle. En enkelt ting, som sprang i øjnene, var en 
meget høj grad af ensartethed grupperne i mellem. Om det skyldes begrænset 
tid til faget og dermed et samlet set begrænset indholdsmæssigt repertoire står 
hen i det uvisse, men vækker undren/bekymring.

Årets tema
I lighed med sidste år blev censorerne bedt om at vurdere de studerendes fag-
didaktiske niveau, deres kerne-/fag-faglige grundviden og i hvor høj grad de ar-
bejder integreret med fagdidaktik og fag-faglige grundviden, på en skala fra 1 til 
5 (hvor 1 er lavest). 
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Svar Fagdidaktiske  
kompetencer

Kerne-/Fag-faglige 
grundviden

Integration af fagdidaktik 
og fag-faglig grundviden

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

1 0 0% 0 0% 0 0%

2 2 4,8% 4 9,5% 2 4,8%

3 15 35,7% 19 45,2% 22 54,4%

4 22 52,4% 18 42,9% 14 33,3%

5 3 7,1% 1 2,4% 4 9,5%

I alt 42 100% 42 100% 42 100%

Censorerne vurderer generelt, at der stadig er en højere kvalitet inden for det fag-
didaktiske ift. det fagfaglige. Der er dog sket en forøgelse af vurderingen af den 
grund-/fagfaglige viden i år set ift. resultaterne fra sidste år, hvilket også gør sig 
gældende mht. de studerendes arbejde med at integrere fagdidaktik og fagfaglig 
grundviden.

I kommentarerne gives der udtryk for, at integrationen er svær for en del stude-
rende. De kan ofte referere viden, men har sværere ved anvendelsesgraden, og 
er dermed udfordret ift. at diskutere og reflektere didaktisk.
• De kunne godt sige Laban, men kunne ikke anvende den ved et spørgsmål, der 

handlede om undervisning med elever.

Udfordringer og styrker
Der gives udtryk for en bekymring ift. fagets omfang og den undervisningsmæng-
de, som de studerende tilbydes på læreruddannelsen. Kompetencemålenes om-
fang er ikke tilpasset den reducerede undervisningstid på uddannelsen.
• For få timer/studietid/undervisning til store ambitioner om kompetenceudvik-

ling.
• Udfordringen for faget er den begrænsede undervisningsmængde, der er til rå-

dighed, hvilket gør det svært at hæve niveauet.
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Inddragelse af den humanbiologiske idrætsteori vurderes også som en udfordring 
for faget. Det opleves nogle steder som fragmenteret fra selve prøven fremfor at 
være integreret i de studerendes didaktiske overvejelser. Enkelte censorer fore-
slår, at dette frigøres fra prøven og prøves internt.
• Det humanbiologiske område – det bliver tit en overhøring – burde måske gen-

nemføres i studiet under udprøvning/modulprøve.
• En udfordring er som nævnt det humanbiologiske område – og det er set over 

en årrække.

Flere censorer gør opmærksom på betydningen af, at de studerende i højere grad 
skal støttes i såvel skriftligt som mundtligt at begrunde deres valg ift. deres prak-
sis og på denne måde tage ’ejerskab’ over deres idrætseksamen. De overtager 
og kopierer ureflekteret delelementer ind i deres praktiske del af eksamen, og er 
udfordret mht. at koble dette til deres problemstilling og skolens praksis.
• At der lægges op til en større grad af ejerskab for indholdet til prøven, så de 

studerende i endnu højere grad argumenterer for valg og prioriteringer i forhold 
til idrætsfaglige og didaktiske dispositioner vedrørende planlægning, gennem-
førelse og evaluering af idrætsundervisning med overvejelser og eksempler på 
progression, differentiering osv. i forhold til læringsfremmende klima m.m.

• Det som også er en styrke (grundig vejledning og klare krav og sandsynligvis 
konkrete forslag til indhold), bliver til en svaghed i de tilfælde hvor de (svageste) 
studerende kopierer de gode argumenter og med et meget begrænset reper-
toire.

Prøvens udformning og sammensætning vurderes som en styrke ved kompe-
tencemålsprøven. Censorerne giver udtryk for, at prøvens tre dele sikrer en god 
udprøvning, som favner kompetencemålene og som giver mulighed for en tæt 
kobling til professionen. De studerende har mulighed for at demonstrere prakti-
ske, teoretiske og didaktiske færdigheder.
Uddrag af censorers kommentarer:
• Godt sammenspil mellem teori og praksis. Styrke at man kan skrive fagligt – 

kropsligt kan vise faglighed og didaktiske overvejelser. Samt kunne kæde disse 
to sammen i en mundtlighed.
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• At faget rummer læring i – med fokus på de praktiske færdigheder og kropslige 
erfaringer. At faget rummer læring om – med fokus på viden inden for såvel 
pædagogiske, fagdidaktiske, praktiske, humanistiske, samfundsvidenskabelige 
og naturvidenskabelige. At faget rummer læring gennem – med fokus på kultur, 
værdier, normer, det personlige og sociale – altså dannelse af det hele menne-
ske.

Opmærksomhedspunkter
• Der er behov for flere timer til undervisningsfaget set i forhold til fagets bredde 

og dybde.
• Integrering af den humanbiologiske idrætsteori i prøven skal kvalificeres.
• Antal af studerende og tidsreduktion ved gruppeprøver bør justeres, så den 

studerende tidsmæssigt har mulighed for at demonstrere opfyldelse af kom-
petencemålene – dette gør sig særligt gældende for den mundtlige del af ek-
samen.

• Fastholdelse og styrkelse af didaktisk begrundede valg i såvel den skriftlige op-
gave som den praktiske forevisning.
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Kristendomskundskab/religion
Hans Krab Koed

Censorkorps
Beskikkede censorer: 103
Flere blev allokeret i år, 66 ud af de 103, hvilket er en fremgang på 8%, takket være 
en justering af Censorsekretariats allokeringsprocedure.

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 43 (41,7%)

Eksterne censorer 60 (58,3%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 53 (51,5%)

Mænd 50 (48,5%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 66 (64,1%)

Med mindst en allokering 37 (35,9%)

Aldersfordeling:

Aldersgruppe 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 1 11 32 39 17 3 103

% 1,0% 10,7% 31,1% 37,9% 16,5% 2,9% 100,0%

Der er en tendens til, at yngre censorer ikke påtager sig censur i sammenligning 
med sidste år.
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Statistik på årets prøver i undervisningsfag 

Karakterfordeling:

Antal prøver: 48

Antal karakterindberetninger: 46

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 0 32 50 101 139 121 121 564

% 0,0% 5,7% 8,9% 17,9% 24,6% 21,5% 21,5% 100,0%

Gennemsnit: 7,34

Karakterstatistik:
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Kristendomskundskab/religion 

Karakterniveauet er faldet lidt fra 7,88 til 7,34.
Desværre mangler der 4 censorrapporter.

Prøveforløb
Tilfredsstillende – dog er der lidt uklarhed omkring, hvordan WISEflow bruges. En 
censor skriver: Grunden til, at jeg ikke skriver Tilfredsstillende, er uklarheden om 
de undervisningsplaner, eksaminanderne skal fremlægge til eksaminationen. Jeg 
opdagede nogle dage inden eksamen, at U-planerne var lagt ind i Wiseflow ana-
logt med de skriftlige opgaver. Studieordningen for UCL skriver: ”Den studerende 
præsenterer et undervisningsforløb i relation til den skriftlige opgaves problem-
stilling.” og (som forudsætning for prøven): ”Aflevering af et undervisningsforløb 
i angivet form og indhold til rette tid og sted”. Det fremgår, så vidt jeg kan se, ikke 
klart, hvornår U-planen skal afleveres (”rette tid og sted” kan næppe kaldes klart), 
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men jeg har kun én gang tidligere oplevet ved KR-eksamen, at de var indlagt i 
Wiseflow på forhånd. Det almindelige er, at de studerende udleverer dem ved 
selve prøven. Da hverken eksaminator eller censor ser ud til at blive aflønnet/
honoreret for læsning af U-planerne (som kan være omfattende), mener jeg ikke, 
at det kan kræves, at vi har læst dem, og det havde hverken eksaminator eller 
jeg gjort til den pågældende eksamen. Der opstod en vis forvirring, da nogle af 
de studerende forventede eller håbede, at vi havde læst dem, og enkelte havde 
endda ikke medbragt dem, da de mente, at vi havde fået adgang til dem. Det er 
muligvis et specifikt problem for UCL, men jeg mener, det er helt uholdbart. Jeg 
vil stærkt opfordre til, at der indføres klare retningslinjer for U-planerne, således 
at det står klart, at de ENTEN først skal udleveres til selve prøven, ELLER skal 
indleveres inden en bestemt frist, hvorefter der indregnes et tidsforbrug for både 
eksaminator og censor.

Samspillet 
Overordnet meget tilfredsstillende – dog er der censorer, som beretter om udfor-
dringer:
Jeg er ikke blevet kontaktet af UCLs sekretariat, kun af eksaminator. Det ville have 
været rart med en kort hilsen, så jeg ikke selv skulle finde censorinformation osv. 
på hjemmesiden. 
Proceduren for gæste-login på UCL er omstændelig og upraktisk – burde kunne 
gøres meget enklere

Kvalitet
Der kommenteres meget på manglende religionsvidenskabelig viden: Fx: Jeg 
foreslår, at religionsvidenskabelig litteratur og viden opprioriteredes, så et religi-
onsvidenskabeligt outsiderperspektiv står stærkere hos de studerende, herunder 
et blik for den indlejring religionsformen lutheransk kristendom har i en dansk 
skolesammenhæng og de konsekvenser en sådan indlejring har for den religions-
undervisning der kan bedrives. Det sidste er ikke mindst afgørende i skolesam-
menhænge, hvor der er store andele af elever med anden etnisk baggrund end 
dansk. I disse sammenhænge er det ikke tilstrækkeligt at de studerende kender til 
inkluderende tilgange til religionsundervisning.
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Udfordringen er altså stadig det med kristendomskundskab frem for religion. Og 
at andre religioner først skal introduceres sent i folkeskolen. Det giver en for-
nemmelse af kristendom som almengyldig, og andre traditioner som sekundære.  

Den måde eksamen foregår på, kan svække det faglige niveau, da den mundtlige 
del har overvejende fokus på det didaktiske. Dette medfører mindre mulighed for at 
teste de studerendes fagfaglige niveau. 
 
Det kan være vanskeligt at gennemskue gennem den skriftlige del, om den stude-
rende har gjort ”stoffet til sit eget”.

Faget har til stadighed den udfordring, at der mangler en eksplicit stillingtagen til, 
hvordan der sikres en reel kvalitativ ligestilling og upartisk tilgang til alle religiø-
se og ikke-religiøse livsopfattelser. Der er stadig blinde vinkler i faget, grundet en 
evangelisk-lutherske tradition, som faget er rundet af. Fx forbindes kristendommen 
meget med begreberne synd og arvesynd; tro optræder som central kategori og 
religiøse tekster i form af bibelske fortællinger er meget dominerende i faget, på 
trods af at religiøse tekster og tro blot er to blandt mange relevante religionsfaglige 
kategorier man kunne arbejde med.

Taget i betragtning at der er tale om en professionsbachelor-uddannelse, så er det 
beskæmmende, hvor ringe de studerende er til at lave korrekte referencer i det 
skriftlige arbejde. Referencesystemer er en central del af akademisk skrivning. Der 
var sågar en studerende, der henviste til sidetallet i bibelen. Det i et fag som skal 
ruste den studerende til bl.a. at undervise elever i at blive fortrolige med det tekst-
korpus, som bibelen er.

Specifik kritik af UCN
Kompetenceområdet islam og andre religioner blev sjældent behandlet i dybden.

Der bør være 3 moduler. Undervisningsemnet islam og andre religioner samt religiøse 
strømninger i nutiden mangler og kan ikke erstattes af tværfaglige specialiseringsmo-
duler i Historie, Kristendomskundskab/religion, Samfundsfag med fx ”Religion og sam-
fund i tid og rum”, hvor der fx undervises af undervisere uden religionsfaglig baggrund.
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Godt nok kan man læse, at Kristendomskundskab/religion har hele 40 ECTS på 
UCN, og at indstilling til prøve sker efter gennemførsel af mindst 4 moduler, hvoraf 
et af dem skal være et specialiseringsmodul.
Der skal vælges mindst et af modulerne: 
- ”Historiske perioder, tekster og tanker” og/eller 
- ”Religion og samfund i tid og rum”
Andre fag har lignede udfordringer på UCN med et nationalt modul, som lægges 
ind i et specialiseringsmodul.

Udfordringer
Udfordringen for de studerende – målt på både de mundtlige og skriftlige præ-
stationer – kan være, at faget i praksis falder fra hinanden således, at især tre 
vektorer trækker i hver sin retning: Det religionsfaglige hensyn, den fagdidaktiske 
teoridannelse og opmærksomheden på den demokratiske dannelse. De studeren-
des udfordring er tydeligvis at træffe et valg, som gør en klar integration mulig.

Årets tema
Det fagdidaktiske vurderes stadig som stærkere end det fagfaglige.
35,6% får henholdsvis vurderingen 3 til det fagfaglige og 4 til det fagdidaktiske.
Som en censor skriver: En overvægt af de studerende har begrænset fagfaglige 
viden – men da der også er studerende, som har meget god fagfaglig viden, er jeg 
landet på vurderingen 3.

Anbefalinger
Kort og godt: 
• Opprioriter det fagfaglige med større fagfagligt fokus ved den mundtlige eksa-

men samt især en opprioritering af religionsvidenskabelig viden i faget.
• Styrk indholdsdelen fra det religionsfaglige vidensområde. Det kræver en æn-

dring, som tager lang tid. Den udvikling, som er sket med henblik på at styrke 
den fagdidaktiske viden, har været nødvendig og relevant – men nu er det nød-
vendigt at styrke ”fagfagligheden”.

• UCN: Andre religioner skal være et selvstændigt fokusområde / modul.
• Det kunne have været meget givtigt at have adgang til et vurderingsskema, hvor 

kompetenceområderne i uddannelsen er beskrevet.
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Lærerens grundfaglighed

Pædagogik og lærerfaglighed (PL)
Benedikte Vilslev Petersen

Nedenstående opsamling bygger på 208 censorrapporter samt Censorsekretaria-
tets kvantitative data fra de 214 prøver, der har været afholdt i PL. 

Censorkorps 
Der er 209 beskikkede censorer i fagområdet.

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 120 (57,4%)

Eksterne censorer 89 (42,6%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 131 (62,7%)

Mænd 78 (37,3%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 108 (51,7%)

Med mindst en allokering 101 (48,3%)

Aldersfordeling:

Aldersgruppe 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 2 22 65 52 54 14 209

% 1,0% 10,5% 31,1% 24,9% 25,8% 6,7% 100,0%
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Statistik på årets prøver i fagområdet

Karakterfordeling:

Antal prøver: 214

Antal karakterindberetninger: 207

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 10 91 140 430 729 732 604 2736

% 0,4% 3,3% 5,1% 15,7% 26,6% 26,8% 22,1% 100,0%

Gennemsnit: 7,91

Karakterstatistik:
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Pædagogik og lærerfaglighed 

Karakterniveauet er faldet fra 8,02 til 7,91, og således ser den kurve, hvor karak-
tergennemsnittet har været støt stigende siden 2015, ud til at være brudt. Karak-
termæssigt ser præstationsniveauet for fagområdet fortsat udmærket ud. De kva-
litative, uddybende kommentarer nuancerer dog billedet og vidner om stigende 
bagvedliggende bekymringer for de studerendes faglige dybde. 

Prøveforløb
Med rette peger en censor på, at der er samlet mange spørgsmål i en kategori. 
Spørgsmålene kunne hver for sig give anledning til forskellige vurderinger, men 
da kun en samlet vurdering er mulig, vides det ikke med sikkerhed, hvilket eller 
hvilke spørgsmål, der har været udslagsgivende for en censors besvarelse. Man-
ge censorer har dog tjenstvilligt brugt tid på at uddybe deres vurderinger og der-
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med bidraget væsentligt til at kunne påpege hvilke forhold, der har haft betydning 
for de kvantitative data.

78% af censorerne finder fagområdets prøveforløb ’tilfredsstillende’, heraf 18% 
’særdeles tilfredsstillende’. 10% forholder sig neutrale, og 5% finder prøverne 
’utilfredsstillende’ eller ’særdeles utilfredsstillende’.

Kategorien ’særdeles tilfredsstillende’ handler om forhold af forskellig karakter fx 
oplevelse af kompetente eksaminatorer, god atmosfære under prøverne, fyldest-
gørende information forud for prøven, dygtige og velforberedte studerende. 

I censorernes mange uddybende begrundelser for at svare ’tilfredsstillende’ eller 
’neutralt’ berettes positivt om teori-praksis forholdet i prøven, velforberedte og 
motiverede studerende, prøveformen og selve prøvegennemførelsen. En række 
censorer beretter, uagtet de er tilfredse med eller neutrale i forhold til prøve-
forløbet, om bekymringer i forhold til faglig kvalitet – opsamles nedenfor. Flere 
censorer påtaler skeptisk det faktum, at enkelte professionshøjskoler tilsidesæt-
ter prøvebeskrivelsens krav om et gennemført undervisningsforløb. Censorerne 
konstaterer, at såfremt professionshøjskolen dispenserer for kravet om et gen-
nemført undervisningsforløb og/eller et erfaret didaktisk nærbillede, bliver det 
vanskeligt for de studerende at demonstrere analytiske kompetencer i relation 
til empiri – og det skaber usikkerhed i voteringssituationen. Desuden har enkelte 
censorer oplevet stor uenighed mellem censor og eksaminator i forhold til balan-
cen mellem tid til eksamination og votering samt imellem i forhold til kriterierne for 
karaktergivning – specifikt kriterierne for 10 og 12. 

Bag vurderingen ’utilfredsstillende’ dukker temaer om studieordningsdispensation, 
fagområdets kompleksitet og bekymringer over den generelle faglige kvalitet op 
igen. Nogle censorer beretter om ulige prøvevilkår som følge af, at PL-prøven place-
res forskelligt på uddannelsesinstitutionerne: efter hhv. andet, tredje og fjerde stu-
dieår. Nogle studerende har kun erfaringer fra en enkelt praktikperiode (den første, 
hvor de ikke nødvendigvis selv har planlagt undervisningen og kun sparsomt selv 
undervist), hvor andre har erfaringer fra flere praksissammenhænge at trække på. 
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Samspillet 
Samspillet mellem prøvernes forskellige aktører fungerer langt overvejende til-
fredsstillende: 87 % svarer ’tilfredsstillende’ eller ’særdeles tilfredsstillende’. Der 
er i disse kategorier i særlig grad ros til institutionernes administrationer for effek-
tivitet og hjælpsomhed, og til eksaminatorerne for deres professionalitet, herun-
der at lede prøveforløbet med blik for en god prøvesituation for alle parter. 

De knap 2% af censorerne, som er utilfredse eller meget utilfredse med samspil-
let, angiver problemer med WISEflow (sent tilgængelige opgaver), problemer med 
at få refunderet rejseudgifter, at blive allokeret til prøve med 36 studerende, hvor 
kun 19 gik til prøve og at bruge tid på at læse opgaver, selv om de studerende 
’springer fra’. En censor oplever desuden generelt stor forskel på kvaliteten af 
opgaver på tre forskellige uddannelsessteder.

Kvalitet
I denne kategori er billedet knap så entydigt tilfredsstillende. 63% af censorer-
ne finder kvaliteten ’tilfredsstillende’ eller ’særdeles tilfredsstillende’ (11%). 20% 
forholder sig neutralt, og 11% finder kvaliteten ’utilfredsstillende’ eller ’meget util-
fredsstillende’. Således svinger censorernes begrundelser for deres vurderinger 
af kvaliteten fra fx form, indhold og struktur er bestemt af høj kvalitet til videns-
grundlaget er generelt for overfladisk. Ved sammenligning med sidste år er den 
vigtigste kvantitative forskel, at andelen af censorer, der svarer ’utilfredsstillende’ 
eller ’meget utilfredsstillende’ er steget fra 5% til 11%.

Censorer, som vurderer kvaliteten ’særdeles tilfredsstillende’, henviser til de prø-
veforløb, hvor studerende er lykkedes med både at integrere og balancere de tre 
kompetenceområder på et højt fagligt niveau – og samtidig har kunnet forbinde 
teoretiske analyser til en relevant, gennemført praksis: 
• … for de studerende, der har ’knækket koden’ og har et gennemtænkt og rele-

vant empirisk grundlag er faget meget interessant, fordi det giver den studeren-
de mulighed for at demonstrere sit faglige overblik.

• Hvor det lykkes at få det samlede fagområde i spil, bliver det virkelig nogle 
spændende samtaler.

– 128 –



Blandt de censorer, som forholder sig skeptisk til kvaliteten (herunder også en del 
af de censorer, som finder kvaliteten ’tilfredsstillende’) adresseres bekymringer, 
som grundlæggende viser tilbage til bekendtgørelsen af 2013, hvor uddannelsens 
pædagogiske discipliner samles til ét pædagogisk hovedområde med fire kompe-
tencemål. I praksis skal tre af disse mål demonstreres og bedømmes i én samlet 
prøve, PL-prøven. Kompleksiteten i fagområdet og den afledte prøvebeskrivelse 
ser ifølge censorerne ud til at medføre en indbygget risiko for læreruddannelsens 
faglige, pædagogiske kvalitet: 
• Prøvebestemmelsen for prøven i PL er meget kompleks og lægger op til for me-

get…svært for mange studerende at få sammenhæng og faglig dybde.
• Pædagogik og Lærerfaglighed er generelt ved at sænke kvalitetsniveauet i læ-

reruddannelsens pædagogiske, psykologiske og didaktiske felt…
• Det faglige niveau var samlet set for holdet meget lavt (få studerende over 

middel). Det forekom vanskeligt for de studerende at komme rundt om alle tre 
kompetenceområder.

Yderligere kritiske kommentarer angår (igen) opgavens empiri (manglende gen-
nemført undervisningsforløb) og prøvens placering. Tematisk ensidighed påtales 
(også i 2018-2019 ser inklusion ud til at være det mest anvendte pædagogiske 
tema ved PL-prøverne), enten for meget eller for lidt fokus på Specialpædagogik, 
og som noget nyt: betænkelighed i forhold til privatfinansierede undervisnings-
koncepters stigende indvirkning på lærerstudiet (Teach First, Novo Nordisk, Lego, 
etc.).

Angivelse af fagområdets styrke, udfordring og anbefalinger 
Som sidste år angives overordnet praksistilknytning/empiriske studier og den pæ-
dagogisk-faglige syntese/et pædagogisk helhedsblik på børn, læring og under-
visning som fagområdets styrke. En håndfuld censorer mener dog ikke at kunne 
pege på en klar styrke: ser ingen styrker pt.

Fagområdets bredde ser samtidig ud til at være den helt gennemgående udfor-
dring, hvilket også korresponderer med sidste årsberetning og ovenstående be-
kymringer for kvaliteten. At studere tre forskellige, omfattende vidensområder, 
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præsentere relevant empiri under ét pædagogisk tema og en dækkende pro-
blemformulering synes vanskeligt for de studerende. Resultatet bliver for en del 
studerendes vedkommende, at kun ét eller to af kompetenceområderne sættes 
i spil. I særdeleshed fremhæves Specialpædagogik som enten altdominerende 
eller underprioriteret. 
Flere beretter tillige om teoretiske mangler og overfladiske analyser: indholdsdi-
mensionen er stærkt nedprioriteret og dannelsesteori som begrundelse for plan-
lægning forsvundet, det specialpædagogiske bliver let for overfladisk set i forhold 
til behovet på skolerne, og de studerende er kompetente på klasseledelse, inklu-
sion, tilrettelæggelse af undervisning, men svage i forholde til grundlæggende 
pædagogisk filosofi, dannelsesteori, andre pædagogiske tænkninger end dem, 
der præger folkeskolen aktuelt. Endelig går forhold vedrørende prøves placering 
igen: er det hensigtsmæssigt ar faget kan ligge på 2., 3. eller 4. årgang? Hvor me-
get syntese kan man forvente på 2. årgang?

Censorernes anbefalinger i forhold til fagområdet er i tråd med ovenstående: 
• selvstændige prøver for hvert kompetenceområde – især peger flere censorer 

på mindst to prøver og at adskille Specialpædagogik
• stærkere sammenhæng i de studerendes pædagogiske uddannelsesforløb
• ikke at placere PL-prøven for tidligt i uddannelsen og samtidig ensarte vilkåre-

ne på landsplan 
• dannelse, menneskesyn, og skolens relation til samfundsudviklingen skal tilba-

ge til fagområdet.

Opmærksomhedspunkter
• sikring af den faglige kvalitet (dybde og bredde) i hvert af de pædagogiske kom-

petenceområder
• almen pædagogik efterlyses
• lige vilkår for de studerende med hensyn til krav om empiri og PL-prøvens pla-

cering i uddannelsen
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Årets tema
Behandlet tidligere i årsberetningen.

Evt. andre forhold
Skriftlighed
Censorerne efterlyser i stigende grad bedre skriftlige kompetencer blandt de stu-
derende med henblik på læsbarhed.

Honorar
Resurserne til gennemlæsning og vurdering af skriftlige del opleves ikke som væ-
rende tilstrækkelige.
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Lærerens grundfaglighed

Kristendomskundskab, livsoplysning og 
medborgerskab (KLM)
Lakshmi Sigurdsson

Censorkorps 
Der er i alt 154 beskikkede censorer i KLM fordelt med lidt flere eksterne end 
interne. Kønsfordelingen er nogenlunde ligelig og aldersmæssigt er der en jævn 
fordeling mellem forskellige aldersgrupper. I lighed med tidligere år er der en del 
censorer (52,6%), som ikke har været allokeret. Samlet set fordeler allokeringerne 
sig med 76% eksterne og 24% interne, hvor det sidste år var 70% eksterne og 30% 
interne. Der er således fortsat grund til at opfordre institutionerne til at sikre bedre 
muligheder for, at interne censorer har tid til at påtage sig censur.

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 63 (40,9%)

Eksterne censorer 91 (59,1%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 79 (51,3%)

Mænd 75 (48,7%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 81 (52,6%)

Med mindst en allokering 73 (47,4%)

Aldersfordeling:

Aldersgruppe 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 1 15 48 47 30 13 154

% 0,6% 9,7% 31,2% 30,5% 19,5% 8,4% 100,0%
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Statistik på årets prøver i undervisningsfag 

Karakterfordeling:

Antal prøver: 138

Antal karakterindberetninger: 138

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 10 90 211 471 755 587 409 2533

% 0,4% 3,6% 8,3% 18,6% 29,8% 23,2% 16,1% 100,0%

Gennemsnit: 7,24

Karakterstatistik:
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Kristendomskundskab, livsoplysning 

og medborgerskab 

Karakterniveauet er nogenlunde stabilt, idet gennemsnittet på 7,24 ligger meget 
tæt på sidste år med 7,29. Der er en lille forskydning fra de højeste karakterer, 12 (i 
år 16,1%, sidste år 17,1%) og 10 (i år 23,2%, sidste år 24,3%) til middelkaraktererne 
7 (i år 29,8%, sidste år 27,9%) og 4 (i år 18,6%, sidste år 17,8%). Til gengæld er det 
færre, som ikke bestod (i alt 100 studerende i år mod i alt 147 sidste år). 

Prøveforløb
Censorerne markerer helt overvejende positiv vurdering af det samlede eksa-
mensforløb i lyset af Bekendtgørelsen og Studieordningen. Ud af 136 svar er i alt 
113 i kategorierne ’særdeles tilfredsstillende’ (46) og ’tilfredsstillende’ (67), 8 an-
fører ’neutralt’ og kun 5 svarer ’utilfredsstillende’ eller ’meget utilfredsstillende’. 
10 har ikke svaret. 
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På den positive side er der en del censorer, der karakteriserer KLM som et vigtigt 
dannelsesfag i den forstand, at KLM som fagområde sammenfatter ’læreruddan-
nelsens kulturelle basis. En censor fremhæver især de studerendes engagement 
i eksamenssituationen som et tegn på, at de oplever faget som centralt for deres 
virke som lærer i folkeskolen.

De kritiske bemærkninger handler især om de skriftlige opgaver, som danner af-
sæt for den mundtlige prøve. Den mest gennemgående kritik går på en tendens til, 
at de valgte problemstillinger bliver for smalle eller for ensartede, sådan at fagets 
forskellige elementer ikke bringes i spil. Nogle censorer anbefaler i forlængelse 
heraf, at der indføres klare pensumkrav som et middel til at sikre bredde og dybde 
i prøven.

Samspillet 
Samspillet mellem studerende/eksaminator/censor/administration/censorfor-
mandskab og sekretariat bliver vurderet meget positivt, idet 119 svarer enten 
’særdeles tilfredsstillende’ eller ’tilfredsstillende’, 5 markerer ’neutralt’ og kun 4 
’utilfredsstillende’ eller ’meget utilfredsstillende’. Kritikken handler primært om 
manglende eller sen adgang til de skriftlige besvarelser i WISEflow eller udfor-
dringer med indtastning af karakterer. 

Kvalitet
Når det kommer til vurdering af kvalitet ud fra niveau, indhold og form, er der i år 
mange positive kommentarer om fagets bidrag til lærerprofessionen og uddan-
nelsen som helhed. Censorerne fremhæver fx, at de studerende selv giver udtryk 
for, at faget har bidraget til at sætte historie og filosofisk tradition bag noget, de 
ellers har betragtet som selvfølgeligheder, bl.a. i forhold til etik og demokratiske 
værdier. Andre fremhæver, at KLM fungerer som en fortræffelig introduktion til 
den brede vifte af etiske, moralske og didaktiske problemer, der er forbundet med 
arbejdet som lærer i en multikulturel, globaliseret verden, og at det giver en dyb-
dedimension til alle andre fag på læreruddannelsen.
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I lighed med tidligere år handler de kritiske bemærkninger især om fagets kom-
pleksitet, men her går vurderingerne i forskellige retninger. Nogle censorer 
beskriver faget som ’monstrøst stort’, overvældende eller et fag, hvor mange 
områder kæmper om pladsen, mens andre peger på, at faget ”skæres” meget 
forskelligt fra uddannelsessted til uddannelsessted – sådan at nogle dele beto-
nes, mens andre udelades. Konkret er der flere censorer, som efterlyser dybere 
og mere omfattende religionsfaglighed, mens andre savner større bredde i fx det 
idéhistoriske eller et brede pensum i det hele taget. Nogle kritiske bemærkninger 
handler mere om bekendtgørelsens indhold end det konkrete arbejde med faget. 
Der kan derfor være grund til at understrege, at kvaliteten skal vurderes i lyset af 
Bekendtgørelsen og Studieordningen.

Der kan i år også spores en tendens til bekymring i forhold til niveau og form i de 
skriftlige opgaver. Nogle vurderer niveauet i opgaverne som generelt meget lavt 
såvel sprogligt som fagligt. Andre peger på problemer med træning i og forståelse 
for betydningen af en egentlig faglig tilgang og for at anvende fagets grundbegre-
ber. Nogle sætter det i sammenhæng med, at en del studerende har en beskeden 
almen kulturel og historisk viden, og at det begrænsede timetal i KLM er ikke nok 
til at rette op på det problem.

I forlængelse af kritikpunkterne er der forskellige forslag til forbedringer fx:
• Tydelige krav om, at der i de studerendes eksamensoplæg (den skriftlige del) 

indgår elementer fra alle fagets tre dele
• At der formuleres en tydelig afgrænsning af kravene for at bestå
• At eksamen bygger på et læst pensum og ikke udelukkende på et selvvalgt 

emne
• At gøre besvarelserne mere fokuserede på en enkelt problematik, som de stu-

derende går i dybden med
• En større præcisering af, hvilket menneskesyn forskellige teoretikere har
• At få flere religioner og religionsperspektiver i spil
• Endelig er der positiv fremhævelse af ’værklæsning’ som et nyt tiltag, der gav 

særdeles god mening og betød at der for flere at de studerende var en dybde i 
forhold til det faglige stof.
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De forskellige tendenser i årets censorrapporter kan afslutningsvis sammenfattes 
i denne censorkommentar: 
KLM-faget er enormt vigtigt, men også – tydeligvis – svært. Det tvinger de stu-
derende til at træde på afstand af den mere hverdagspraktiske lærervirkelighed 
og til at reflektere over pædagogik i en filosofisk, historisk og samfundsmæssig 
kontekst. Det skaber – eller burde skabe – en større forståelse for skole og uddan-
nelse som noget, der altid har været udsat for forandring og som samtidig aldrig 
har været ’neutralt’, men til alle tider beroet på et menneskesyn og en tilværelse-
stydning.

Årets tema
Da årets tema 1 har fokus på undervisningsfag og tema 2 handler om Pædagogik 
og lærerfaglighed, er det egentlig ikke relevant for KLM.  På grund af skemaets 
struktur, har ca. halvdelen af censorerne alligevel besvaret disse spørgsmål, men 
flere har dog også bemærket, at spørgsmålene ikke har relevans for prøven i KLM. 
En enkelt censor uddyber, at Fagets styrke ligger i, at det adresserer alle stude-
rende og ikke et bestemt undervisningsfag i skolen. Det sikrer hermed en vigtig 
bredde hos alle de kommende ansatte i det danske skolesystem.
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Madkundskab
Ellen Thisted

Censorkorps 
Censorkorpset i madkundskab består af 26 beskikkede censorer – 11 interne og 
15 eksterne. Siden sidste år er der beskikket 2, hvilket betyder en øgning med 2 på 
den eksterne side og 2 på kvindesiden.
Aldersmæssigt ses i tabellen en jævn fordeling.

Årets planlagte kompetencemålsprøver i undervisningsfaget MK nåede op på 27 
imod 19 sidste år. Øgningen i antallet tilskrives primært den nye praksis, hvor de 
tidligere 4-5 dages allokeringer nu splittes op til at omfatte maks. 3 dage; men 
også den generelle øgning i antallet af eksaminander med godt 13% i forhold til 
sidste år (totalt 211 mod sidste år 186) gør sig gældende. Vi er nu igen oppe på 
2017-niveau, hvor 207 var til kompetencemålsprøve.

Det er glædeligt at se, at 13 – hele 50% – af censorerne har været allokeret ved 
mindst én prøve mod kun 29% sidste år. Samtidig har en 14. censor været allokeret 
ved en bacheloreksamen i MK, og en tidligere 15. censor været indkaldt som ”ad 
hoc”, fordi hele 12 forskellige prøver skulle afvikles i uge 25.

Kun 3 af de 13 aktive censorer i undervisningsfag var interne, så intentionerne om 
at aktivere flere interne censorer er ikke lykkedes i år, idet andelen er faldet fra 
43 til 23%.

Det bør også nævnes, at 1 af de 27 prøver i år omhandlede KiU = Kompetenceløft 
i Undervisningen, som baseredes på undervisning i 18 temaer for 8 enkeltfagsstu-
derende, der alle er ansat på skoler i Roskilde Kommune. Her var karaktergen-
nemsnittet 10,4. Prøven blev afviklet efter retningslinjerne for fagets kompetence-
målsprøve.

Beskikkede censorer: 26
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Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 11 (42,3%)

Eksterne censorer 15 (57,7%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 23 (88,5%)

Mænd 3 (11,5%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 13 (50,0%)

Med mindst en allokering 13 (50,0%)

Aldersfordeling:

Aldersgruppe 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 1 7 8 6 2 2 26

% 3,8% 26,9% 30,8% 23,1% 7,7% 7,7% 100,0%

Statistik på årets prøver i undervisningsfag 

Karakterfordeling:

Antal prøver: 27

Antal karakterindberetninger: 24

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 1 8 4 29 42 67 60 211

% 0,5% 3,8% 1,9% 13,7% 19,9% 31,8% 28,4% 100,0%

Gennemsnit: 8,55
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Karakterstatistik:

0 

20 

40 

60 

80 

-3 0 2 4 7 10 12 

Madkundskab 

Karaktergennemsnittet har en stærkt stigende tendens gennem de seneste 3 år:

2016 2017 2018 2019

7,67 8,02 8,09 8,55

Er der mon gået inflation i karakteren 12? (2018 23,1% > 2019 28,4%)

Der har været afholdt 11 eksaminer i bachelor for 37 eksaminander med mad-
kundskabsfaglige problemstillinger; men kun 9 af disse eksaminer registreres 
som ”faglige” eksaminer, fordi 2 eksamensadministrationer ”bestiller” en censor 
til bachelor i ”Pædagogik og Lærerfaglighed”, hvorefter eksamen registreres som 
PL.

Prøveforløb
Prøveforløbet er struktureret som en tre-trins-raket bestående af
• et skriftligt prøveprodukt
• et praktisk madlavningsforløb
• en mundtlig eksamination
der alle tager udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling og tilsammen dækker 
fagets 4 kompetenceområder.

Et udpluk af censorudtalelser om prøveforløbet:
• Det samlede eksamensforløb tilgodeså i høj grad såvel Bekendtgørelse, som 

Studieordning og formålene for uddannelsen.
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• Prøven tilrettelagt og udført med rig mulighed for at foretage kompetence-
målsvurdering indenfor alle områder samt vurdere lærerfaglighed.

• Det er en rigtig god eksamensform, hvor man kan se den studerendes kompe-
tencer.

• Formålene for uddannelsen fungerer fint i praksis ved eksamen.
• Til den praktiske del af prøven, havde mange eksaminander forberedt en del 

hjemmefra, og de viste ikke særlig mange teknikker.

Det samlede billede af prøveforløbene er meget broget, men de fleste censorer 
udtrykker generel tilfredshed.

Samspillet 
I censorrapporternes spørgsmål 2 spørges der om for meget på en gang.
Dels det ”interne” – studerende, eksaminator og censor – og dels det ”ekster-
ne” – administration, censorformandskab og sekretariat. Det er således meget 
forskelligt, hvor censorerne retter deres fokus.

Generelt er der stor tilfredshed med samspillet; men på KP ser det ud som om, 
man har en række kommunikative og organisatoriske problemer. Således har 5 
forskellige censorer skrevet om mindre tilfredsstillende oplevelser. De skriver 
bl.a.:
• Der var en forskel mellem de angivne studerende på wiseflow og lærerens ek-

samensplan, det gav lidt problemer og turbulens.
• Den studerende dukkede ikke op. Vi afventede 45 min. før vi gik ned på eksa-

menskontoret med information herom.
  (Det viste sig, at prøvedatoen var flyttet en hel uge til ugen før, uden at eksami-

nanden var informeret derom. Red.)
• Eksaminanden havde ikke sat sig ind i rammerne og alle kravene til denne form 

for prøve. I forbindelse med den praktiske del af prøven forventes det bl.a. at 
man har sat sig ind i, hvordan køkkenet er indrettet og fungerer.

• Da jeg takkede ja til adviseringen om censoratet, stod der at prøven (bache-
lor-eksamen m. 11 eksaminander Red.) forventedes at starte kl. 8:30. Den star-
tede hhv. 12:30 og 12. Det gav nogle udfordringer for mig ift. afhentning af børn. 
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Dette gjorde jeg opmærksom på så snart jeg så dagens tidsplan. Men der kunne 
ikke ændres i den.

• Tidsplanen var ikke tilfredsstillende for de tre dage. Der var i alt 15 studerende 
og prøven blev afviklet mellem kl. 8:30 den første dag og kl. 16 den sidste. Det 
gav meget spildtid for censor. Underviseren undskyldte og forklarede med, at 
de studerende selv måtte ønske tid. Måske ikke så hensigtsmæssigt.

Kvalitet
Hver tredje censor vurderer kvaliteten som ’særdeles tilfredsstillende’, og knapt 
halvdelen vurderer som ’tilfredsstillende’, således er ca. 80% godt tilfredse. Dette 
er i god harmoni med det meget høje karaktergennemsnit.

Alligevel er der også en række kommentarer og forslag til forbedringer:
• Det er et problem, at kun faglærerens fagsyn og litteratur bliver repræsenteret. 

Men med det in mente lavede de fleste studerende et godt arbejde.
• Det ville være ønskeligt med bredere og anden fagdidaktisk, fag-faglig litteratur 

end lærerens.
• Jeg har fået indtryk af høj faglig kvalitet i faget på stedet – og nogle studerende 

formåede at vise det i prøvesammenhæng – andre ikke.
• De studerende havde ikke været i praktik i faget. Jeg anser det som en stor 

mangel, at de studerendes studieforløb ikke planlægges sådan, at de har været 
i praktik, inden de skal til eksamen.

• Nogle studerende manglede en dybere forståelse for fødevarers fysisk-kemi-
ske egenskaber.

• Det ville være en fordel, hvis eksaminandens skitse til undervisningsplan forelå 
sammen med det skriftlige prøveprodukt.

Dette sidste forslag foreligger nu som en del af ”Studieordningens fællesdel” om 
”Prøven i undervisningsfaget Madkundskab” – gældende fra 1.8.2019.

”Kommentarlysten” i censorrapporterne har i år været markant større end sidste 
år – Tak for det.
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Derfor fremstår her et udvalg af kommentarer til ”Fagets styrke, udfordringer og 
anbefalinger”:

Fagets styrke
• Bredden og muligheden for at koble det praktiske og teoretiske samt pædago-

gisk-didaktiske overvejelser.
• Den studerende kan vise mange sider af sig selv i løbet af prøveforløbet.
• Prøveformen og kombination af teori og praksis.
• Styrken er en stærk kobling med teori og praksis, herunder muligheden for at 

inddrage eksperimenterende undervisningsforløb.
• Eksamensformen gør det muligt at vurdere de studerende på flere parametre 

og inddrager i højere grad praksis.
• En af fagets største styrker er det oplagte samspil imellem teori og praksis. Det 

meget abstrakte og det konkrete.
• Koblingen til elevers hverdagslivs-aktiviteter er med til at gøre fagets indhold 

meget meningsfuldt.

Også her i censorrapporternes spørgsmål 4 lægger censorerne deres fokus for-
skelligt – enten på styrken ved prøveformen eller på styrken ved indhold og ar-
bejdsmetoder i skolefaget.

Fagets udfordringer
• Bredden og den naturvidenskabelige del af fagområdet er vanskelig for de fle-

ste studerende.
• Der er mange ting, der skal lykkes for at få en topkarakter. Til gengæld kan prø-

ven reddes på, at den studerede er stærk i nogle af afdelingerne i prøveforløbet.
• Bekendtgørelsen og formålet for uddannelsen er meget omfattende i forhold til 

de forventninger til og vilkår for faget i praksis. Det stiller store krav til lærernes 
viden, overblik, planlægning og differentiering i praksis.

• Fagets kommende status som mest populære valgfag blandt de praktisk-musi-
ske fag er – sammen med det øgede timetal på obligatorisk trin – med til at øge 
behovet for fagligt kompetente undervisere i de kommende år.
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• Udfordringen kan være, at der går for meget kokkeri i faget, for meget x-factor 
og bagedyst i den.

• Der er stor forskel på, hvad underviserne forventer på de forskellige lærerud-
dannelser landet over. 

• Der mangler ensretning i, hvad der kræves af de studerende i forhold til opga-
ver og den praktiske prøve.

• Udfordringen er at få bredden i faget med, og at det hele ikke for nuværende 
kommer til at dreje sig om smag og maddannelse, at det generelt ikke bliver 
bedre borgerskabs dannelse.

Eventuel anbefaling
• Tydeliggørelse af krav om fag-faglige og fagdidaktiske tekster i opgave og un-

dervisningsplaner.
• Med ny læseplan og undervisningsvejledning til Folkeskolens Madkundskab 

bør der fokuseres mere på, hvad der er vigtigt at vide og kunne i dagens forbru-
gersamfund Danmark.

• Det ville styrke eksamen hvis der blev stillet krav om evaluering af et praktik-
forløb i faget.

• Opret flere “Kompetence-løft” – hold i Madkundskab på Læreruddannelserne 
og EVU-området i de kommende år.

• Styrk faget, ved at give faget flere timer.
• Jeg kunne godt tænke mig, at man allerede i 0. klasserne blev mødt med faget.
• Sørg for at faget ikke bliver elitært, og at der inddrages anden litteratur end 

lærerens og også gerne lidt internationalt.
• Præsentationsportfolien kunne med fordel blive inddraget mere.
• Udvide prøven og lade portfolie tælle med.
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Årets tema 1 – Undervisningsfag

Vurderingerne af de 3 spørgsmål fordeler sig således:

Spørgsmål Gennemsnit 
18

Gennemsnit 
19

Spredning 
18

Spredning 
19

Fagdidaktik 3,8 3,5 2 – 5 2 – 5

Kernefaglig viden 3,7 3,3 2 – 5 1 – 5

Integration 3,6 3,5 2 – 5 2 – 4

Der er således rimelig tilfredshed med både det kernefaglige og det fagdidaktiske; 
men der ses et moderat fald siden sidste år.

Udvalgte censorkommentarer til spørgsmål 9 om integration:
• Generelt højt niveau på alle 3 områder.
• De var rigtig gode til at arbejde integreret.
• På alle tre områder var niveauet rimeligt pænt.
• De studerende havde alle taget udgangspunkt i samme madkundskabsdidak-

tiske teorier/modeller: maddannelse/æstetik/selvoverskridelse. Det ville være 
spændende hvis der var en større diversitet i brugen af forskellige madkund-
skabsdidaktiske perspektiver.

• Undervisningsplanerne viste en noget konservativ tilgang til undervisningen i 
skolen, startende generelt med et læreroplæg og dernæst det praktiske arbej-
de. Det at tænke kundskab i handling, og arbejde mod en mere induktiv tilgang 
ind i mellem, sås ikke.

Opmærksomhedspunkter:
• Måske bør censorrapportspørgsmål nr. 2 om samspil deles op, så det der hand-

ler om selve prøven med 3 parter – studerende, eksaminator og censor – står i 
fokus. (Gentagelse fra 2018).

• I en række kommentarer udtrykker censorerne bekymring, især omkring de stu-
derendes fag-faglige grundviden.

• Det bør være en forudsætning for deltagelse i prøven, at de studerende har 
været i praktik i faget.
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• I de nye prøveregler, som fremgår af ”Studieordningens fællesdel” gældende 
fra 1.8.2019, er der for Madkundskab sket tre væsentlige ændringer:

 ·  Omfanget af det skriftlige prøveprodukt øges fra maks. 5 til maks. 10 normalsi-
der.

 ·  Det skriftlige prøveprodukt SKAL indeholde en skitse til et planlagt undervis-
ningsforløb.

 ·  Den obligatoriske portfolie indgår i bedømmelsen.
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Matematik
Kaj Østergaard

Censorkorps 
Censorkorpset består af 90 censorer, hvoraf 39 har været allokeret i denne perio-
de. De 90 beskikkede censorer fordeler sig således:

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 55 (61,1%)

Eksterne censorer 35 (38,9%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 43 (47,8%)

Mænd 47 (52,2%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 51 (56,7%)

Med mindst en allokering 39 (43,3%)

Aldersfordeling:

Aldersgruppe 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 2 13 25 22 24 4 90

% 2,2% 14,4% 27,8% 24,2% 26,7% 4,4% 100,0%

Der har i år været problemer med at finde censorer til en del prøver i juni. En af 
grundene til dette er, at det fortsat er svært at allokere interne censorer. 52,4% 
af de allokerede censorer var eksterne. Samtidig var 9,5% i aldersgruppen 70+, 
mens der ikke var nogen allokerede i gruppen af 0-29 årige og kun 9,5% i gruppen 
af 30-39 årige. Der er altså en ’skævvridning’ mellem beskikkede og allokerede 
censorer. At være censor er en vigtig kilde til inspiration, videndeling og udvikling, 
ikke mindst for nye kollegaer. Det er derfor væsentligt, at både læreruddannelses-
institutionerne og de interne censorer prioriterer denne opgave.  
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Statistik på årets prøver i undervisningsfag 

Karakterfordeling:

Antal prøver: 88

Antal karakterindberetninger: 83

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 2 47 89 217 266 247 103 971

% 0,2% 4,8% 9,2% 22,3% 27,4% 25,4% 10,6% 100,0%

Gennemsnit: 6,81

Karakterstatistik:
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Matematik 

Karaktergennemsnittet er lidt højere end sidste år, men inden for intervallet mel-
lem 6,3 og 7,0, hvor det har ligget de sidste 5 år. Der var i år kun 5,0%, der dumpe-
de, mod 6,4% sidste år.

Prøveforløb
Censorerne er generelt meget positive i forhold til prøveforløbet. Mere end 90% vur-
derer det samlede eksamensforløb som ’tilfredsstillende’ eller ’særdeles tilfredsstil-
lende’, de resterende svarer ’neutralt’. Rigtig mange giver udtryk for, at prøveformen 
i høj grad giver mulighed for at integrere det fag-faglige, det fagdidaktiske og prak-
sis i skolen, og at både mundtlige og skriftlige prøveoplæg har været i overensstem-
melse med bekendtgørelse og studieordning, og samlet givet mulighed for en god 
og sikker bedømmelse af både faglige og fagdidaktiske kompetencer. 
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Samspillet 
Over 90% af censorerne svarer, at samspillet mellem studerende, eksaminator, 
censor og administration er forløbet ’tilfredsstillende’ eller ’særdeles tilfredsstil-
lende’. Mange fremhæver et fint samspil mellem studerende og eksaminator, som 
gav en god og tryg ramme for eksaminationen for de studerende. Enkelte fortæller 
om mindre fejl og uregelmæssigheder, som dog i stort set alle tilfælde er blevet 
løst på stedet.

Kvalitet
Tilbagemeldingerne fra censorerne er noget mere delte, når de skal vurdere den 
faglige kvalitet samlet set. Her svarer 78,3%, at kvaliteten er ’tilfredsstillende’ eller 
’særdeles tilfredsstillende’, 13,6% svarer ’neutral’ og 3,4% svarer ’utilfredsstillen-
de’. Langt de fleste giver udtryk for, at kvaliteten samlet set er god, specielt frem-
hæver flere de studerendes fagdidaktiske kompetencer. Enkelte skriver også, at 
det fag-faglige niveau er fint, men igen i år giver rigtig mange udtryk for bekymring 
i forhold til de studerendes fag-faglige niveau, og ser det som den største udfor-
dring for faget i læreruddannelsen. En del censorer nævner specifikt statistik og 
sandsynlighedsregning som et svært område for de studerende. Censorerne kom-
mer også med forskellige forslag til løsninger på problemet, blandt andet foreslår 
flere at skærpe de faglige krav til indgangsniveauet, når de studerende starter på 
uddannelsen. Flere problematiserer de decentrale skriftlige prøver og ser frem til, 
at der fra næste sommer kommer en centralt stillet opgave. 

Årets tema
Lige som sidste år blev censorerne bedt om at vurdere de studerendes fagdidak-
tiske kompetencer, deres fag-faglige grundviden og i hvor høj grad de arbejder 
integreret med fagdidaktik og fag-faglig grundviden på en skala fra 1 til 5, hvor 5 
er bedst. Svarene fremgår af nedenstående tabel.
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Svar Fagdidaktiske  
kompetencer

Fag-faglig grund-
viden

Integration af fagdidaktik 
og fag-faglig grundviden

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

1 1 1,3% 4 5,0% 1 1,3%

2 6 7,5% 16 20% 8 10,0%

3 20 25% 30 37,5% 31 38,8%

4 40 50% 21 26,3% 32 40,0%

5 13 16,3% 9 11,3% 8 10,0%

I alt 80 100% 80 100% 80 100%

Svarene viser – med mindre udsving – samme tendens som sidste år. De stude-
rendes fagdidaktiske kompetencer og i hvor høj grad de arbejder integreret med 
fagdidaktik og fag-faglig grundviden vurderes højt af langt de fleste censorer. De 
studerendes fag-faglige grundviden vurderes klart dårligere end de to øvrige, hvil-
ket også stemmer overens med censorernes beskrivelser under punktet ’kvalitet’. 
Lige som sidste år er det på ingen måde en entydig vurdering fra censorerne. 
Som det fremgår, er der også en stor gruppe, der vurderer det fag-faglige niveau 
til 4 og 5. Den generelle tendens til at vurdere det fag-faglige niveau som lavere 
end det fagdidaktiske niveau er dog så klar, at der bør være opmærksomhed på 
det i fremtiden. Og det er stadig bekymrende, at 25 %af censorerne vurderer det 
fag-faglige niveau til 1 og 2. 
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Musik
Erik Heiberg Lyhne

Grundlaget for beretningen er 17 censorrapporter fra 17 kompetencemålsprøver i 
undervisningsfaget musik. Der er i år ikke afholdt prøver med løft. Rapporteringen 
dækker perioden fra 1. september 2018 – 31. august 2019. 

Censorkorps 
Der er 53 beskikkede censorer i undervisningsfaget musik fordelt på 26 interne og 
27 eksterne censorer. De 17 prøver i faget er dækket af 15 censorer. Det betyder, 
at ca. 72% af fagets censorkorps ikke har været allokeret i indeværende år. 

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 26 (49,1%)

Eksterne censorer 27 (50,9%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 23 (43,4%)

Mænd 30 (56,6%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 38 (71,7%)

Med mindst en allokering 15 (28,3%)

Aldersfordeling:

Alders-
gruppe

30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 2 10 19 21 1 53

% 3,8% 18,9% 35,8% 39,6% 1,9% 100,0%
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Statistik på årets prøver i undervisningsfag 

Karakterfordeling:

Antal prøver: 17

Antal karakterindberetninger: 17

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 0 2 4 24 46 45 43 164

% 0,0% 1,2% 2,4% 14,6% 28,0% 27,4% 26,2% 100,0%

Gennemsnit: 8,49

Karakterstatistik:
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Musik 

Karaktergennemsnittet for indeværende år ligger på 8,49 mod 8,31 i 2018, hvilket 
er en lille stigning. Generelt har karakterniveauet med små udsving ligget stabilt 
heromkring de seneste år.

Prøveforløb
Antallet af censorrapporter og karakterindberetninger er i år særdeles tilfredsstil-
lende, idet data er indberettet fra alle prøver. Dette er positivt, og ser ud til at være 
en blivende tendens, da det samme også var gældende sidste år.
Antallet af dimittender er i år 164 i undervisningsfaget musik. Dette er en glædelig 
fremgang set ift. den nedgang, der har været gennem de seneste mange år. Sta-
tistisk var der i 2015 – 205, i 2016 – 176, i 2017 – 152 samt i 2018 – 125 dimittender. 
Man kan håbe på, at kurven er knækket. 
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I år er antallet af censorer, der giver uddybende kommentarer i censorrappor-
terne, stigende. Det er glædeligt, da det er med udgangspunkt i de uddybende 
kvalitative kommentarer, at der kan udarbejdes en grundig årsberetning med til-
bundsgående beskrivelser af de eksaminer, der er afviklet. 

Samspillet 
I samspillet med censorsekretariatet og uddannelsesinstitutionerne er stort set 
de fleste censorer yderst tilfredse. En censor skriver: Forløbet var særdeles veltil-
rettelagt. Overskueligt og minutiøst med øje for detaljen og helheden, og en anden 
har modtaget materiale og relevante oplysninger i god tid, og alt forløb i en positiv 
og behagelig atmosfære.

En censor problematiserer, at prøven er tilrettelagt således, at der først voteres 
samlet sidst på dagen fremfor, at de studerende har hver sin eksaminationstid 
efterfulgt af karaktergivning. Dette kan måske synes i strid med reglerne om ab-
solut karaktergivning, men i musikfaget er der særlige forhold, der kan begrunde 
denne praksis. Det bør dog følges op i relevante fora. Flere problematiserer, at 
tidsplanerne ikke holdes. 

Der er heller ikke i år afholdt prøver med løft. Siden indførelsen af LU13, er der kun 
afholdt ganske få prøver med løft, og musik synes at være et af de eneste fag, hvor 
kompetenceløft for ikke faguddannede undervisere ikke er slået igennem.
Siden WISEflow er indført er der blevet efterlyst en systematik i afleveringerne på 
platformen. Selv om det er påtalt flere år i træk, og Censorformandskabet har væ-
ret i dialog med Læreruddannelsens Ledernetværk (LLN) og WISEflow, bliver det 
følgende en gentagelse af bemærkningerne i sidste års beretning nemlig, at der 
stadig mangler sideangivelser, en optælling af antal anslag, samt at alle mapper 
er forsynet med den studerendes navn og studienummer mv.
Bacheloreksamen omtales fyldigt andetsteds i denne beretning. I musik har der 
været afholdt 14 prøver med i alt 40 studerende – det er et fald fra 49 studerende 
sidste år. Karaktergennemsnittet er steget lidt fra 9,12 til 9,30 og langt de fleste 
bedømmelser (70%) ligger på 10 og 12.
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Kvalitet
Langt de fleste censorer udtrykker generel tilfredshed med prøveforløbet. Flere 
censorer bemærker det positive i, at der fra de studerendes side er interesse for 
både teori og praksis og de formår at fremstille en sammenhæng mellem fagets 
didaktiske og praktiske vinkel. Flere censorer bemærker dog, at de studerendes 
programmer var sammensat på en måde, så det reelt set var sværere at bedømme 
de studerendes instrumentale færdigheder. Endelig påpeger stort set alle censo-
rer, at der er yderst begrænset undervisning i basale musiklærerfærdigheder som 
sang og klaver.

Uddrag fra censorrapporterne:
• Mindre godt, er at flere studerende ikke spiller på et instrument, men udeluk-

kende viser en sangpræstation. Her burde man kræve, at den studerende både 
viser, at man kan spille på et instrument og synge.

• Det er vigtigt, at de studerende ved den praktiske prøve – musikledelse – viser 
deres musikpædagogiske evner, og ikke “blot” sætter de medstuderende i gang 
med et nummer de kan i forvejen.

• Mere tid til fordybelse – over længere tid – vil give mulighed for, at de studeren-
de kan opøve større sikkerhed i sammenhængen mellem egne færdigheder og 
pædagogisk formidling.

• Skolefaget musik havde ikke været praktikfag for de studerende endnu på ud-
dannelsen. Det vil med sikkerhed være en kvalificering for de studerende, der 
ikke på anden vis har kunnet gøre sig erfaringer i et relevant aftagerfelt for 
musikfaget og læreruddannelsen, hvis uddannelsen indeholdt praktikperiode 
før prøven med mulighed for undervisning i faget.

Styrker i faget:
• Musikfaget indeholder bl.a. den sociale kompetence, som tydeligt kommer 

frem i et eksamensforløb, hvor alle hjælper alle! Dette er en af fagets (mange) 
kvaliteter, som også gi’r noget til resten af læreruddannelsen og det samme i 
folkeskolen.

• Der er en styrke, at de studerende skal vise at de kan samarbejde omkring in-
struktion af musiknumre og at alle viser, at de kan synge.
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• Faget kan noget ekstra fordi det både rummer en kunstnerisk/æstetisk dimensi-
on samt en videnskabelig basis. (ars og scientia).

• Der er så mange muligheder for at arbejde tværfagligt med musik. Faget skaber 
fællesskab og er vigtig ift. kulturel dannelse.

Udfordringer for faget:
• Faget og dermed de studerende har brug for TID til at lære et (og mange slags) 

håndværk. Det kan og må ikke forceres! At have tid til at øve, fordybe sig!
• Det er en udfordring, at mange af musikinstruktionerne blev meget overfladi-

ske og næsten umulige at bedømme, fordi de studerende ikke trådte ordentlig i 
karakter – instruktionerne havde flere gange karakter af “postulater” Det er en 
udfordring, at en stor del af de studerende ikke viser, at de kan spille på et eller 
flere instrumenter men udelukkende synger.

• Faget kræver, at man mestrer flere “ håndværksmæssige” færdigheder, som 
ikke bare kan tilegnes ved selvstudie eller kortvarig gruppeundervisning, ex. 
instrumentalspil, sangteknik og musikledelse.

• Det er en kæmpe udfordring, at de studerende ikke får tilbudt nok undervisning i 
de håndværksmæssige færdigheder som klaver og sang. De der klarer det godt, 
har kompetencerne med sig fra andre steder – musikskole, efterskole, højskole. 
De der har svært ved at synge og spille klaver, mangler grundlæggende færdig-
heder til at kunne gennemføre en acceptabel musikundervisning.

Anbefalinger for faget:
• De instrumentale færdigheder bør opprioriteres
• Mere tid til fordybelse – over længere tid – vil give mulighed for, at de studeren-

de kan opøve større sikkerhed i sammenhængen mellem egne færdigheder og 
pædagogisk formidling.

• Musik på Gymnasiets A og B – niveau er adgangskravet til musik på Lærer-
uddannelsen men indeholder ikke undervisning specifikt i klaver og sang. En 
anbefaling er, at der tilføjes særlige midler til de studerende, som ikke har haft 
mulighed for at udvikle disse kompetencer, inden de starter deres musiklærer-
uddannelse. Derudover skal det være obligatorisk at deltage i musikspecialise-
ringsmodulet, som tilbydes alle.
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• Jeg vil anbefale, at der i musikfaget, ikke bør skæres ned på undervisning og 
soloundervisning. Musik er et håndværksfag. Som kommende lærer, skal man 
have lært sit håndværk inden, man kommer ud i praksis.

2019: Årets temaer 
Langt de fleste censorer angiver niveau 3 eller 4 i afkrydsning af årets temaer, 
hvor 1 er lavest og 5 er højest. Konklusionen er, at det ligger i en tilfredsstillende 
ramme. 

Censorformandens anbefalinger:
• At der sikres tilstrækkelig undervisning og tid til, at den studerende kan sikre et 

højt niveau i sang og instrumentale færdigheder på alle professionshøjskoler.
• At prøveforløbet tilrettelægges, så der er en reel og optimal mulighed for be-

dømmelse af de studerendes kompetencer.
• At man bør tilrettelægge kompetencemålsprøven således, at de studerende har 

været i praktik i faget inden prøven.
• At problemerne med WISEflow løses.
• At man trods stigningen i antallet af dimittender i undervisningsfaget musik sta-

dig følger fagets udvikling tæt samt følger rekrutteringen af lærerstuderende, 
der vælger faget på professionshøjskolerne.
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Natur/teknologi
Jens Jakob Ellebæk

Censorkorps 
Censorkorpset i natur/teknologi (N/T) har i censuråret 2018-2019 varetaget de 28 
prøver i undervisningsfag og bachelor uden ad hoc allokeringer. Korpset er pr. 
31/8 2019 på 64 personer, hvor de 43 er interne og de 21 eksterne, og dermed en 
anelse større end sidste år, hvor der var 63 censorer i korpset. Fordelingen i korp-
set mellem interne og eksterne er øget til fordel for de interne, men når der fortsat 
er problemer med, at interne ikke kommer ud i et omfang svarende til censorkorp-
sets fordeling, løser det ikke udfordringen. Således har de 32,8% eksterne vare-
taget 47,4% af censuren i undervisningsfaget N/T og 60% af censuren ift. bache-
lorprøven i censuråret 2018-19. Den samme tendens genkendes fra de seneste år, 
og noget kunne tyde på, at interne censorer ikke vælger/tillades/opfordres til at se 
censurarbejdet som en naturlig del af deres arbejde. På de seneste 3 censormø-
der er det igennem årene forringede censorhonorar blevet angivet som primær 
grund til, at interne fraviger censorarbejdet, hvor tiden udbetalt ikke menes at 
dække den faktisk medgåede tid. Aldersfordelingen i korpset er øget en anelse, 
hvor antallet af censorer i gruppen over 70 år er øget med 2, mens forholdet mel-
lem mænd og kvinder er stort set det samme med 65,6% mænd og 34,4% kvinder. 
Desuden er det værd at bemærke, at kun 6 prøver er blevet varetaget af censorer 
i aldersgruppen op til 49 år. Noget tyder således på, at adjunkter og yngre kolleger 
ikke kommer ud som censor svarende til censorkorpsets aldersfordeling.

Opmærksomhedspunkt: 
Det bør fortsat være et nationalt anliggende at få interne censorer til at vare-
tage censur i højere grad end tilfældet er for nuværende. Desuden er det be-
kymrende, at adjunkter og yngre kolleger ikke kommer rundt på censur, 
som en naturlig kvalitetssikring og som led i kvalifikationsudvikling i øvrigt. 

Beskikkede censorer: 64
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Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 43 (67,2%)

Eksterne censorer 21 (32,8%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 22 (34,4%)

Mænd 42 (65,6%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 44 (68,8%)

Med mindst en allokering 20 (31,3%)

Aldersfordeling:

Alders-
gruppe

30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 1 17 24 19 3 64

% 1,6% 26,6% 37,5% 29,7% 4,7% 100,0%

Statistik på årets prøver i undervisningsfag 

Karakterfordeling:

Antal prøver: 28

Antal karakterindberetninger: 26

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 0 17 9 34 61 38 46 205

% 0,0% 8,3% 4,4% 16,6% 29,8% 18,5% 22,4% 100,0%

Gennemsnit: 7,38
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Karakterstatistik:
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Natur/teknologi 

Der har været 205 studerende til prøve i undervisningsfaget N/T, som er væsent-
ligt mindre end sidste år med 295 studerende til prøve, og igen mindre end cen-
suråret 2016-2017 med 325 studerende til prøve. Fratrækker man antallet af kom-
petenceløftsprøver har 191 studerende været til prøve i indeværende periode mod 
195 studerende sidste år. Der er altså betydeligt færre kompetenceløftsprøver i år 
og samtidigt er antallet af ordinære studerende til prøve forholdsvist uforandret. 
Noget kunne tyde på, at et forholdsvist konstant niveau for LU13 ift. antal årlige 
prøver i N/T har indfundet sig. Et niveau der i givet fald ligger langt fra niveauet for 
LU07 og LU98 (350 – 600). 

Karaktergennemsnittet er i år 7,38 og dermed det første fald i karaktererne set si-
den censuråret 2011-2012 (5,9), hvor der har været en jævn stigning i karaktererne 
i perioden fra 2011-2018. Hermed bliver gennemsnittet for karaktererne sammen-
lignelige med karaktergennemsnittet i censuråret 2013-14 (7,28). 

år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Karakter 5,9 6,7 7,28 7,73 8,1 8,04 8,94 7,38

Sammenfaldet i indeværende år mellem færre kompetenceløftsprøver og et fald 
i karaktergennemsnit, er påfaldende. Måske lå en af forklaringerne på sidste års 
høje karaktergennemsnit på 8,94, i høje karakterer i den store gruppe af kompe-
tente lærere fra praksis, som gik til prøve under kompetenceløftsordningen. Dette 
var dog kun en mindre del af forklaringen, da gennemsnittet fratrukket kompe-
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tenceløftsprøverne her lå på 8,64. Faktisk er det modsat i indeværende år, hvor 
medtagelse af kompetenceløftsprøver i statistikudtræk giver et fald i gennem-
snitskarakteren på ca. 0,5% (fra 7,42 til 6,86). Faldet i gennemsnitskaraktererne 
i indeværende censur år kan altså delvist forklares med dårligere resultater ved 
årets kompetenceløftsprøver.
Dermed bliver gennemsnitskaraktererne for de ordinære prøver isoleret set en 
anelse højere. Det er dog stadigt interessant, at der samlet set har været en ikke 
ubetydelig langstrakt stigning i karaktererne siden censuråret 2011-2012, hvor 
gennemsnitskarakteren lå på 5,9. 

40,9% af årets karakterer har ligget på enten 10 eller 12, hvoraf 22,4% af de stu-
derende har fået 12. Selvom det er et fald fra sidste års meget høje niveau, hvor 
31,2% af de studerende fik 12, virker det fortsat relevant at stille spørgsmål ved, 
om karakterskalaen og den bagvedliggende kompetencemålstænkning giver til-
strækkelige muligheder for at differentiere mellem prøveresultaterne. 

Opmærksomhedspunkt: 
Der er fortsat brug for opmærksomhed på den løbende ændring i karaktererne, og 
om karakterskalaen og bagvedliggende kompetencemålstænkning giver tilstræk-
kelig mulighed for at differentiere mellem de studerendes præstationer. 

Prøveforløb
78,6% af censorerne vurderer eksamensforløbene som ’tilfredsstillende’ eller 
’særdeles tilfredsstillende’, i forhold til om de lever op til bekendtgørelse, studie-
ordning og uddannelsen som sådan. 17,9% har ikke svaret og kun en enkelt har 
forholdt sig ’neutral’. Der er således udtalt tilfredshed med prøveforløbene som 
sådan. 

Samspillet 
Også i forhold til samspillet mellem studerende/ eksaminator/administration mv. 
er der udtalt tilfredshed. Således har 82,1% angivet ’tilfredsstillende’ eller ’sær-
deles tilfredsstillende’ og 14,3% undladt at svare. Her er dog enkelte censorer 
som udtrykker problemer med WISEflow eller udsendt materiale fra eksamens-
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administrationen. Hertil skriver en censor: WISEflow gav en del problemer. En 
studerende var ikke på min liste og hendes studieprodukter lå ikke i mappen. Det 
krævede flere mails at finde ud af, hvor fejlen var. Det endte med, at der blev 
oprettet et særligt flow til den ene studerende og studieprodukterne fik jeg ved-
hæftet en almindelig mail. Ved karaktergivningen viste det sig så, at der ikke var 
koblet medbedømmer til det flow, som jeg havde adgang til. Igen flere mails, hvor 
både eksaminator og eksamensadministrationen var inde over. 
Derudover skriver en anden censor: Men, det er yderst utilfredsstillende at der 
ikke køres plagiatkontrol på de studerendes opgaver. Lovgivningsmæssigt skal 
plagiatkontrol være tilgængeligt under og efter censur og det er ikke tilfældet. det 
skal rettes omgående. En utilfredshed, der dog ikke lader sig vise i de kvantitative 
vurderinger, men alligevel angiver væsentlige problemer med plagiatkontrol og 
udsendt materiale gennem WISEflow. 

Opmærksomhedspunkt: 
Institutionernes brug af WISEflow bør være et fortsat opmærksomhedspunkt, 
hvor en entydig og klar standardisering bør tilstræbes og følges af alle eksamens-
administrationer. At plagiatkontrol overhovedet kan omgås i WISEflow, er yderst 
beklageligt og fejlen bør udbedres.

Kvalitet
Den faglige kvalitet vurderes lidt mindre positivt end forrige år, og hvor kun 64,3% 
er vurderet ’tilfredsstillende’ eller ’særdeles tilfredsstillende’. 14,3% har undladt 
at svare. Her er således 17,9%. som angiver kvaliteten ’neutral’ og 3,6% (en en-
kelt censor) som angiver den ’utilfredsstillende’. I det sidste tilfælde er der dog 
kun tale om en enkelt eksamination, der ikke uddyber sin vurdering, og hvor de 
studerende i øvrigt ikke bestod prøven til undervisningsfaget. Meget tyder her 
på, at censor har vurderet de nævnte studerende og ikke uddannelsens faglige 
kvalitet som sådan. At 17,9% angiver den faglige kvalitet som ’neutral’ kan dog 
gemme på censorers bekymringer. Her angiver en censor: Man kan med for-
del sætte mere fokus på opgaveskrivning. Få studieprodukter var fremragende. 
De fleste havde en del mangler. Flere studerende havde ikke forstået sammen-
hængen mellem problemformulering, konklusion og perspektivering. Et mindre 
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grundigt kursus i opgaveskrivning kan fremover medtænkes i studieordningen/ 
undervisningen. Desuden angiver en anden censor: De studerende viser for lidt 
fagfaglig viden. Deres evne til at tilrettelægge og gennemføre et undervisnings-
forløb er generelt fint, men de studerendes egen faglighed er gennemgående for 
ringe. Katarakterne gives jo med afsæt i kompetencemålene, men de prioriterer 
ikke den studerendes egen faglighed højt nok. Derfor får de studerende generelt 
pæne karakterer når alt skal vejes og måles i forhold til kompetencemålene. No-
get tyder altså på, at uddannelsens faglige kvalitet stadigt hovedsageligt vurderes 
som tilfredsstillende, men at der også angives opmærksomhedspunkter i forhold 
til opgaveskrivningen i undervisningsfaget og kompetencemålstænkningen som 
ikke uproblematisk i forhold til udprøvning af de studerendes egen naturfaglige 
viden (fagfaglig viden). 

Opmærksomhedspunkt: 
Der bør rettes opmærksomhed på, om kompetencemålene (og muligvis kompe-
tencemålstænkningen) er tilstrækkelige som vurderingskriterier til at udprøve de 
studerendes egen naturfaglige viden. Desuden bør opgaveskrivningsaktiviteter 
sikres igennem studiet. 

Årets tema
På samme måde som sidste år har der været spørgsmål til censorerne omkring de 
studerendes fagdidaktiske, kernefaglige kompetencer og samspillet herimellem. 
Her skal censorerne vurdere de studerendes kompetencer indenfor disse tre om-
råder på en skala fra 1-5. Gennemsnittene ligger på hhv. 3,7 for de fagdidaktiske 
kompetencer, 3,6 for de kernefaglige kompetencer og 3,6 for samspillet mellem 
dem. Gennemsnittene er vægtet, så der er taget hensyn til, hvor mange studeren-
de, den enkelte censor har baseret sin vurdering ud fra.
Sammenligner man disse vurderinger, er der ikke meget som tyder på en væ-
sentlig forskel mellem kompetencerne. Samtidigt er der tale om gennemgående 
positive vurderinger af de studerendes kompetencer på alle områderne. 
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Evt. andre forhold
Hermed en opfordring til, at censorer også skriver kvalitative udsagn i censorrap-
porten. Årsberetningen har fået tiltagende opmærksomhed som et centralt doku-
ment i kvalitetssikringen af læreruddannelsen. Dette understreger vigtigheden af, 
at både kvantitative og kvalitative vurderinger og udsagn finder vej til censorrap-
porterne. 
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Praktik
Niels Tange

Censorkorps 
Censorkorpset i praktik består af 447 beskikkede censorer, hvoraf 52,8% er eks-
terne og 47,2% er interne. 
Der har i perioden været afholdt 352 prøveforløb.

Beskikkede censorer: 447

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 211 (47,2%)

Eksterne censorer 236 (52,8%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 275 (61,5%)

Mænd 172 (38,5%)

Allokeringer:

Uden allokeringer 258 (57,7%)

Med mindst en allokering 189 (42,3%)

Aldersfordeling:

Aldersgruppe 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 5 53 159 139 84 7 447

% 1,1% 11,9% 35,6% 31,1% 18,8% 1,6% 100,0%
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Statistik på årets prøver i undervisningsfag 

Karakterfordeling:

Antal prøver: 352

Antal karakterindberetninger: 350

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 0 100 207 597 1034 1091 959 3988

% 0,0% 2,5% 5,2% 15,0% 25,9% 27,4% 24,0% 100,0%

Gennemsnit: 8,14

Karakterstatistik:
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Praktik 

Karakterfordelingen for 2019 er stort set stabil i forhold til de to foregående år. Dog 
er der sket en meget lille stigning i gennemsnittet fra 8,12 i 2018 til 8,14 i 2019. Der-
udover er der sket en stigning i antallet af karakteren 12 og karakteren 00, mens 
antallet af 7-taller er faldet. Det betyder, at der ved praktikprøverne er tale om et 
stabilt og forholdsvis højt gennemsnit. Samtidig kan en stigning i 00- og 12-taller 
give indtryk af en øget spredning eller polarisering i de studerendes præstationer 
– en begrundelse, der også understøttes i årets censorrapporter.

Prøveforløb
Censorerne er generelt set særdeles godt tilfredse med prøveforløbet ved dette 
års prøver. Dette viser sig tydeligt ved, at andelen af censorer, der vurderer prøve-
forløbet til at være ’særdeles tilfredsstillende’, er steget fra 7% sidste år til 19,3% i 
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år. Og i bunden af skalaen er det kun i alt 3,2%, der giver vurderingen ’utilfredsstil-
lende’ eller ’meget utilfredsstillende’. 

Blandt kommentarerne fra censorerne er der rigtig mange roser til de mange vel-
fungerende prøver. Men der er også vigtige kritiske bemærkninger. Blandt andet 
nævner flere, at UC’erne tillader, at de studerende overskrider maks. antallet for 
anslag i opgaven – et sted fortæller en censor tilmed, at en overskridelse på 1200 
anslag er blevet accepteret. Derudover nævner flere censorer, at der er behov for 
at lægge pauser ind ved de prøver, hvor eksaminator (altså praktiklæreren) skal 
skiftes ud fra prøve til prøve. Ydermere nævner et par censorer, at 30 min. i alt til 
individuelle prøver er for kort tid til både eksamination, vurdering og feedback. 
Endelig nævnes enkelte problemer med praktiske og forplejningsmæssige udfor-
dringer, når prøven afholdes ude på praktikskolerne.

Samspillet 
Den positive udvikling viser sig ligeledes, når censorerne skal vurdere samspillet 
mellem de forskellige parter ved og omkring prøven. Dette viser sig især ved, at 
vurderingen ’særdeles tilfredsstillede’ afgives af hele 31,5% af censorerne.
Dette vidner om generel høj tilfredshed med både sammenspillet med UC’ernes 
administration og ikke mindst samspillet ved eksamensbordet mellem de to eksa-
minatorer og censor.

Men, der er også bemærkninger, der påpeger alvorlige mangler. Blandt andet 
fremhæver flere censorer, at praktiklærerne ved flere prøver opleves som unødigt 
passive, uklare på deres opgave og havende tendens til at forsvare de studerende 
ud fra ikke-faglige begrundelser. Ligeledes nævnes det, at nogle UC-undervisere 
ikke er klædt godt nok på til opgaven, enten fordi de ikke er opdaterede på krav 
og rammer eller fordi de, når der er tale om undervisere i undervisningsfag, er for 
fokuserede snævert på det fagfaglige perspektiv ved prøven.

Kvalitet
Censorerne ved 47% af prøverne vurderer den faglige kvalitet som værende ’til-
fredsstillende’ og ’særdeles tilfredsstillende’. I kommentarerne fra disse censorer 
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fremhæves særligt, at prøven skaber et godt udgangspunkt for en tæt kobling 
mellem teori og praksis, og at de studerende ofte lykkes med dette. Derudover 
nævner mange, at de studerende har bred viden om alle tre kompetenceområder 
og ofte lykkedes med at skabe sammenhæng mellem disse.
Derimod vurderer censorer ved 6% af prøverne, at kvaliteten er ’utilfredsstillen-
de’ eller ’meget utilfredsstillende’. Et område, som en del censorer peger på her, 
er for dårlig kvalitet i de studerendes skriftlige præstationer i praktikopgaverne. 
Censorerne præciserer, at opgaverne ofte har for få litteraturhenvisninger, er dår-
ligt strukturerede, ikke rummer præcise beskrivelser af praksis og mangler det 
akademiske sprog. Og flere censorer efterspørger direkte en tydeligere stilladse-
ring af de studerendes måde at skrive opgave på. Andre censorer påpeger, at de 
studerende mangler et kritisk blik på den litteratur, de anvender, og endnu andre 
peger på, at de studerende har for lidt fokus på undervisningens indhold frem for 
struktur og metode. Det nævnes også, at prøven både tidsmæssigt og strukturelt 
er distanceret fra praktikkens praktiske del ude i skolen og nogle tilføjer, at de 
vurderer, at de studerende er for lidt i praktik til at kunne skabe solide koblinger 
mellem teori og praksis.

En udfordring, en styrke og en anbefaling
Censorerne, der har varetaget årets prøver, er blevet bedt om at udpege en styr-
ke, en udfordring og en anbefaling i forhold til praktikfaget. Her kommer en kort 
sammenfatning af de allervigtigste pointer:

En styrke
Censorer fremhæver ret entydigt, at den vigtigste styrke ved praktikfaget er, at det 
fastholder fokus på koblingen mellem teori og praksis i uddannelsen. Derudover 
fremhæves de tre kompetenceområder – og sammenspillet mellem dem – som 
en styrke i udviklingen af en bred lærerfaglighed. Ydermere fremhæves praktik-
prøven som rammen om et meget konstruktivt og nødvendigt samarbejde mel-
lem skole og uddannelse, og sidst ser censorerne praktikfaget og prøven som en 
måde at komme tæt på den enkelte studerendes udvikling af egen lærerperson.
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En udfordring
Censorerne giver udtryk for en hel række af større og mindre udfordringer. De 
hyppigste er, at praktikken ikke inddrager forældresamarbejdet, at der er for lidt 
praktik i uddannelsen, at de studerende mangler kompetencer i akademisk skriv-
ning, at praktiklærere og UC-undervisere mangler uddannelse for at kunne vare-
tage praktikken og prøven, at prøven er løsrevet fra praksis og at der nogle steder 
ikke er etableret et struktureret samarbejde mellem praktikskole og UC i form af 
tre-partssamtaler eller lignende.

En anbefaling
Censorerne anbefaler, at flere lærere bliver uddannet eller kommer på kursus for-
ud for at skulle være praktiklærer og eksaminere ved prøven. Dernæst kommer de 
med en modsætningsfyldt anbefaling, idet nogle censorer anbefaler, at det skal 
være praktikkoordinatoren på skolen, der skal varetage prøven, hvor lidt flere an-
befaler, at det skal være den lærer, der har haft de studerende. Endelig er der en 
del, der anbefaler, at man arbejder med at afklare og kommunikere prøvens og 
praktikkens bestemmelser noget tydeligere, f.eks. i forhold til opgaveskrivning, 
de studerendes brug af video og den studerendes brug af artefakter/produkter 
ved prøven.

Konklusion – og censorformandens anbefalinger
Censorernes klare melding er, at det går rigtig godt med praktikprøverne. De ud-
gør en solid ramme for et tæt samarbejde mellem skole og uddannelse og de un-
derstøtter de studerendes arbejde med at koble teori og praksis. 

Men denne positivitet kan medføre, at man hviler på laurbærrene. Og det er far-
ligt, fordi de problemer, som censorerne påpeger, spiller en central rolle både for 
praktikken og for læreruddannelsen generelt. Jeg vil derfor her prøve at samle de 
tilbagevendende problemstillinger i tre anbefalinger til, hvordan vi sikrer kvalite-
ten i praktikken fremadrettet:
Prøverne har nu været virkelighed siden 2013 og selv om det går godt, så er der 
en række udfordringer, der er blevet talt om, men ikke er blevet handlet på i de 6 
år og som derfor bliver ved med at dukke op. Disse er:
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1. Praktiklæreren skal klædes bedre på til at varetage praktikken og prøven. 
Dette kan f.eks. ske ved at Ministeriet i samarbejde med LLN (og herunder 
den nationale faggruppe), praktiklederforeningen og KL ændrer praktikvej-
lederuddannelsen, så den forkortes og dermed kan gives som ugekursus til 
alle praktiklærere årligt.

2. UC-underviserne skal klædes bedre på til at varetage praktikken og prøven. 
Dette kan f.eks. ske ved at UC’erne gør det obligatorisk for underviserne at 
gennemføre et kursusforløb evt. som en del af adjunktforløbet.

3. Regler og retningslinjer for prøven skal være klokkeklare for både skolen, 
uddannelsen, den studerende og censor. Derfor anbefales det, at det enkelte 
UC endeligt afklarer og melder ud:

 ·  Om de studerende skal medbringe produkter/artefakter eller ej.
 ·  Hvilke bestemmelser, der gælder for opgaven og dens opbygning.
 ·  Hvilke bestemmelser der gælder, hvis man inddrager video, arbejder med 

aktionslæring eller lign. 

At gå fra tre til en prøve?!
Censorerne roser prøven i høje toner, bl.a. fordi den har sikret et struktureret tæt 
samarbejde mellem skolen og uddannelsen tre gange i løbet af en studerendes 
fire-årige uddannelsesforløb. 
Hvis man, i den forestående revidering af læreruddannelsen, f.eks. vil gå fra tre 
til en prøve, er det meget vigtigt, at man sætter et andet forpligtende stillads op 
for samarbejdet mellem skole og uddannelse og binder dette i bekendtgørelsen. 
Ellers vurderer censorformanden, at dette nødvendige samarbejde bortfalder.

For lidt praktik
Censorerne har påpeget det og fra de studerende hører vi det igen og igen: Tre 6 
ugers praktikperioder på 4 år er for lidt, til at sikre balancen i forholdet mellem 
teori og praksis på læreruddannelsen. Der bør i det mindste være praktik hvert 
studieår. Derfor anbefaler censorformanden, at man i den kommende tid arbejder 
for, at læreruddannelsen får fire praktikperioder eller det, der svarer dertil.

Se i øvrigt årets tema om praktik andetsteds i denne årsberetning.
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Samfundsfag
Rune Riberholt

Censorkorps 
I perioden 1. september 2018 – 31. august 2019 har der været 45 prøveforløb i un-
dervisningsfaget samfundsfag og 13 prøveforløb i professionsbacheloreksamen 
tilknyttet samfundsfag. 25 af de i alt 59 beskikkede censorer er blevet anvendt. 
Eksterne censorer har været overrepræsenteret og har stået for 86 % af prøvefor-
løbene. Det er en markant forskydning fra sidste år på 20 procentpoint. Hvor der 
i 2018 kun var tale om en lille overrepræsentation af eksterne censorer, er der i 
2019 en markant forskel.

Under halvdelen af censorerne har været aktive i prøveperioden. Det er en for-
værrelse fra sidste år med procentpoint. Der er derfor flere censorer, der er blevet 
allokeret flere gange i sammenligning med 2018. 

Censorkorpset blev i den nye beskikkelsesperiode reduceret fra 61 til 58 censorer. 
I 2019 blev der beskikket yderligere en censor. Det har i år været muligt at matche 
behovet for allokering. Der har ikke været brug for ad hoc beskikkelser. Af de i alt 
45 prøveforløb har der været 45 karakterindberetninger, som danner grundlag for 
beretningen.

Forholdet mellem interne og eksterne censorer:

Interne censorer 25 (42,4%)

Eksterne censorer 34 (57,6%)

Forholdet mellem kvinder og mænd:

Kvinder 23 (39,0%)

Mænd 36 (61,0%)
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Allokeringer:

Uden allokeringer 34 (57,6%)

Med mindst en allokering 25 (42,4%)

Aldersfordeling:

Alders-
gruppe

30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Total

Antal 7 21 13 14 4 59

% 11,9% 35,6% 22,0% 23,7% 6,8% 100,0%

Statistik på årets prøver i undervisningsfag 
I sammenligning med 2018, er antallet af afholdte eksaminer faldet med 9,5 %. Der 
er i år afholdt 513 eksaminer. 

Karakterfordeling:

Antal prøver: 45

Antal karakterindberetninger: 45

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 4 26 47 83 137 109 107 513

% 0,8% 5,1% 9,2% 16,2% 26,7% 21,2% 20,9% 100,0%

Gennemsnit: 7,30

Karakterstatistik:

0 

50 

100 

150 

-3 0 2 4 7 10 12 

Samfundsfag 

– 180 –



Efter at karaktergennemsnittet steg fra 7,1 i 2016 til 7,6 i 2017, faldt det til 7,5 i 2018 
og igen til 7,3 i 2019. Forklaringen på det yderligere fald skal findes i, at dumpepro-
centen er steget 1,3 procentpoint og andelen af studerende, der har fået karakte-
ren 12, er faldet med 1,3 procentpoint i forhold til 2018.

Prøveforløb
Der er generel tilfredshed med prøven. Prøveformen vurderes at have en fin ba-
lance mellem det fagfaglige og det fagdidaktiske, så både konkrete forslag og 
tiltag fremlægges og begrundes. Eksamensformen vurderes at være god til at få 
afdækket den studerendes kompetencer eller mangel på samme.

Censorerne peger på, at der skal stilles mange, dybdegående spørgsmål til fagdi-
daktikken for at slippe væk fra almindelige betragtninger og få den studerende til 
at vise en begrundet refleksion over fagdidaktikken.

Dispositionerne bliver af flere censorer kritiseret for at være for lange til, at de 
kan anvendes som dispositioner, og de fagligt udfordrede studerende læser op af 
det skriftlige produkt. Der peges dog samtidig på, at dispositionerne med fordel 
kunne arbejde med en udpegning af mulige dilemmaer og evt. løsninger til disse.

Samspillet 
Efter flere år med udfordringer omkring især eksamensadministrationen, vurde-
res samspillet omkring eksamen i år som ’særdeles tilfredsstillende’. De få udfor-
dringer der har været, har eksaminator eller studieadministration hjulpet med at 
afhjælpe. 

Der peges dog stadig på studieadministrative udfordringer. Udfordringerne der 
peges på er: usikkerhed om antallet af studerende, antallet af censurdage, eksa-
mensrækkefølger med for mange pauser, for sent udsendt lodtrækning mv.

Kvalitet
Generelt set peges der på, at de studerende laver gode problemformuleringer og 
har en fagdidaktisk forståelse af faget. Censorerne synes, at der er gode oplæg 
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og interessante drøftelser men dog med flere forskelle i præstationer, især på det 
faglige. Især reeksaminationerne er præget af en studentergruppe, der har svært 
ved faget. Nogle har arbejdet med faget og klarer sig igennem på det jævne, an-
dre mangler grundlæggende faglig viden og har lav fagdidaktisk refleksion.

For at kunne blive samfundsfagslærer bliver den studerende nødt til at søge viden 
og omsætte denne viden, og det er åbenbart en udfordring for en ikke uvæsentlig 
gruppe af de studerende. Det faglige grundlag hos nogle studerende er overra-
skende ringe. Mange af de studerende er tilsyneladende ikke bevidste om, hvor-
dan det påvirker deres handlerepertoire som lærere.

En del studerende er uselvstændige og er bundet af deres skriftlige dispositioner. 
Til gengæld peger censorerne på, at mange af de studerende har et stort enga-
gement og iderigdom. Lysten og evnen til at benytte elektroniske hjælpemidler er 
stor, men endnu er brugen heraf lidt ukritisk.

Censorerne peger på, at der skal laves tættere koblinger mellem de studerendes 
arbejde med almendidaktikken på uddannelsen og deres arbejde med fagdidak-
tikken i faget, så denne kan styrkes. 

Årets tema
Censorerne er blevet bedt om at forholde sig til de studerendes fagdidaktiske 
kompetencer og kernefaglige/fag-faglige grundviden på en skala fra 1-5, hvor 1 
er lavest og 5 er højest.

Den samlede score for de to spørgsmål, for de censorer, som har foretaget vur-
deringen er:

Fagdidaktiske kompetence (2019): 2,8.
Kernefaglige grundviden (2019): 2,7.

Sammenlignet med 2018 er der tale om et fald.
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Fagdidaktiske kompetence (2018): 3,4.
Kernefaglige grundviden (2018): 3,3.

Fordelingen er samlet omkring svarmuligheden middel (3). I forhold til 2018, hvor 
der ikke var nogen censorer, der havde svaret lav (1), er der nu henholdsvis 10 %, 
der har svaret lav (1) på den fagdidaktiske kompetence og 8 %, der har svaret lav 
(1) på den kernefaglige grundviden.

Til gengæld er det kun 2 % af censorerne, der synes, at de studerende har høj (5) 
fagdidaktisk kompetence og kernefaglig grundviden, hvor det i 2018 var 7 % af 
censorerne.

Da der ikke er tale om en vurdering af den enkelte studerende, men af prøveforlø-
bet, er det vanskeligt at lave en egentlig sammenligning af data, da prøveforløbe-
ne varierer mellem 1 og 31 studerende. 

Censorerne har også skulle vurdere, i hvor høj grad de studerende arbejder in-
tegreret med fagdidaktik og fag-faglig grundviden på en skala fra 1-5, hvor 1 er 
lavest og 5 er højest.

Her vurderer censorerne de studerende til: 3,0.

Ingen af censorerne har vurderet, at de studerende i høj grad (5) arbejder inte-
greret med fagdidaktik og fag-faglig grundviden. Til gengæld er der kun 6 %, der 
vurderer en lav (1) integration, og 40 % vurderer på dette spørgsmål de studeren-
de til 4.

Samlet set må det konstateres, at der fortsat skal arbejdes med kvalificeringen 
af de studerendes fagdidaktiske kompetencer, kernefaglige grundviden og inte-
grationen af de to. For en stor gruppe af de studerende lykkes det, men når man 
vurderer et helt eksamenshold, er der for mange studerende, som ikke har opnået 
de forventede kompetencer efter at have haft samfundsfag i et halvt årsværk.
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Tysk
Karen Wobeser

Censorkorps 
Censorkorpset i tysk består af 45 censorer: 17 interne og 28 eksterne censorer. 
Heraf er 29 kvinder og 16 mænd. 6 er i alderen 30-39 år, 13 er i alderen 40-49 år, 10 
i alderen 50-59 år og 16 i alderen 60-69 år.
Der har i perioden fra den 1. september 2018 til den 31. august 2019 været afholdt i 
alt 23 prøver efter LU13/15. I alt 182 studerende har aflagt prøven. 18 censorer har 
været allokeret. 3 censorer har været interne, resten eksterne.

Ubalancen mellem interne og eksterne censorer blev påpeget i de to sidste års 
beretninger og skal også påpeges her. Det er fortsat vigtigt at understrege, at 
censorater bør indgå som en naturlig del af læreruddannelsens underviseres 
arbejdsportefolio. En større ledelsesmæssig anerkendelse af censorater som en 
kompetenceudviklende arbejdsopgave kunne være med til at modarbejde uba-
lancen. Ikke mindst bør et censorat være en naturlig del af adjunkters lektorkva-
lificering. 
Der har været marginalt færre studerende til prøve i tysk i 2018 sammenlignet med 
forrige år: 182 mod 187 i 2017-2018. 

Karakterfordeling:

Antal prøver: 23

Antal karakterindberetninger: 22

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Total

Antal 0 7 16 38 52 48 21 182

% 0,0% 3,8% 8,8% 20,9% 28,6% 26,4% 11,5 100,0%

Gennemsnit: 7,03
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Karakterstatistik:
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Tysk 

Der har efter to år med en mindre, årlig stigning været et fald i karaktergennem-
snittet: fra 7,91 sidste år til 7,03 i år. Procentuelt har flere i år fået karakteren 4, 
mens 20% færre end sidste år har fået karakteren 12. De andre karakterer ligger 
på et ret stabilt niveau.

Eksamensforløb
I denne kategori skal censor vurderer det samlede eksamensforløb i lyset af Be-
kendtgørelsen og Studieordningen. Eksamensforløbet vurderes som ’tilfredsstil-
lende’ eller ’særdeles tilfredsstillende’ og et enkelt sted som ’utilfredsstillende’. 
Censor understreger i det tilfælde, at den todelte prøve er omfattende og kræ-
vende i forhold til den tid der er til gennemførelsen af prøven og til afsluttende 
feedback: 
De studerende bruger lang tid og mange ressourcer til forberedelse af deres ek-
samen: alene deres praksisfremlæggelse/performative element er tidskrævende 
at fremstille og forberede. Dertil kommer en omfattende skriftlig prøve. 

Denne censor oplever, at der i den mundtlige del ikke er tid til at komme i bund 
med studerendes fremlæggelser, og især er der ikke tid til refleksioner over valg af 
indhold og metoder. Ligeledes er tiden for kort til at give feedback på den skriftlige 
delprøve. Censor konkluderer i forbindelse med tidsfaktoren: Det er frustrerende 
for eksaminator og censor, og det giver ikke et reelt overblik over de studerendes 
formåen.
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To andre censorer påpeger lignende mangler: Der er ved kompetencemålsprøven 
i tysk for mange deldiscipliner, der skal vurderes på én gang i løbet af meget kort 
tid.
Og: 
Den mundtlige delprøves tidsramme giver ikke tilstrækkeligt mulighed for at vur-
dere den studerendes kompetencer.

Nogle censorer gentager desuden et ønske om to adskilte karakterer, her en kom-
mentar: Det ville være en klar styrkelse, hvis vi fik mulighed for at give en karakter 
for den mundtlige delprøve og en karakter for den skriftlige delprøve.

Samspillet
Censorerne vurderer samspillet før og under prøven som ’tilfredsstillende’ eller 
’særdeles tilfredsstillende’.
Der er ikke mange uddybende kommentarer, men enkelte censorer skriver blandt 
andet:
• Et fint, ukompliceret forløb
• Særdeles tilfredsstillende, gode informationer, godt samarbejde på alle niveau-

er

Uddannelsens kvalitet
I denne kategori skal censor vurdere niveauet, skriftligt såvel som mundtligt, form 
såvel som indhold.
De fleste censorer skriver i denne kategori ’tilfredsstillende’, enkelte ’neutral’, 
en enkelt ’utilfredsstillende’. Ikke alle censorer skriver kommentarer, men en del 
handler om de studerendes sproglige kompetencer og studiets omfang.
 
En censor der noterer ’neutral’, understreger, at det under den givne tidsramme 
for faget er umuligt at opnå en fornuftig, tilstrækkelig faglig kvalitet. En anden 
censor skriver ligeledes under henvisning til de givne rammer:
’Sprog tager tid’ – at blive kommunikativ kompetent og at kunne være underviser 
på tysk tager tid, det kan ikke bare ’fremtrylles’ – heller ikke ved en ihærdig ind-
sats.
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Denne problemstilling har i øvrigt været nævnt nogle gange i de seneste 
årsberetninger.

Andre kommentarer i denne kategori retter sig konkret mod prøvernes indhold. 
Der er både positive og kritiske kommentarer. Her en kritik af intersprogssanaly-
sen i den skriftlige delprøve: Den faglige kvalitet i den skriftlige intersprogsanaly-
se er tvivlsom – den lægger op til en mekanisk besvarelse.

En anden censor fremhæver modsat kvaliteter ved denne del: Intersprogsanaly-
se-opgaven forekommer at være en rigtig god, relevant og for den studerendes 
fremtidige praksis direkte anvendelig opgave. Især virker det relevant at bede om 
den studerendes forslag til ”prioriteret sproglig vejledning” af en elev, fordi det 
kræver, at den studerende evner at formidle sin sproglige og tekstlige viden på et 
sprog, som er forståeligt for en dansk folkeskoleelev. Dvs. på dansk (her synes jeg 
ikke, der skal være valgfrihed) og i et sprog, som er omsætteligt for eleven. 

En tredje censor er ligeledes positiv overfor intersprogssanalysen: Det er meget 
fint at den sproglige analyse er forstruktureret. Sammenlignet med engelsk bliver 
analysen mere klar og mindre diffus.

I forbindelse med den skriftlige prøves 2. del, den fagdidaktiske besvarelse, er der 
følgende kommentar:
Ideen er klar i den fagdidaktiske opgave. I den opgave som der her refereres til, 
er det emnemæssigt udmærkede og fagligt relevante problemstillinger og -over-
vejelser, der lægges op til. At det kræves, at danske studerende skal skrive en 
tysk mail til en græsk kollega, virker altså som en udmærket opgave (autenticitet, 
relevans). Men selvom en sådan kollegaudveksling altså er vigtig, må den dog – 
især i betragtning af de rammer, der er for tyskfaget – være sekundært mål for den 
studerende ift. hans/hendes fremtidige profession?

En anden censor vinkler kritikken af den skriftlige prøves del 2 således: Man kan 
stille spørgsmål ved om ikke kendskab til sprog- og læringsteori bedre kunne ud-
prøves på dansk. Mange studerende kæmper med kommunikation på tysk, aka-
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demiske ræsonnementer på sproget sætter et urealistisk højt niveau og spærrer 
for en egentlig udprøvning af viden om sproglæring.

En yderligere kritisk kommentar til måden at afholde prøven på: Den skriftlige 
”gymnastiksalsprøve” kunne erstattes med en 24 timers prøve med aflevering af 
et skriftligt produkt.

Samlet set er der i år flere kommentarer end tidligere, der handler om selve prøve-
formen og dens indhold. Det kan skyldes et efterhånden solidt erfaringsgrundlag 
med denne prøve og dermed et større fokus på særlige udfordringer.

Styrker for faget eller fagområdet
• Den klare styrke er uden tvivl den didaktiske tænkning, som de studerende by-

der ind med i forhold til den gode tyskundervisning.
• Det er en klar styrke, at faget har meget fokus på fagdidaktikken og at oplæg 

har reference til praksis.
• Koblingen mellem teori med praksis.
• Særligt godt, når teori rigtigt møder praksis.
• De fagdidaktiske aspekter.
• Der er tale om et godt sammenspil mellem teori og praksis.

Andre fremhæver: 
• Lærerfagligheden.
• At der foreligger et skriftligt produkt til prøven.
• Klart og tydeligt, samt opdateret teoretisk grundlag for faget.
• Meget engagerede og dygtige undervisere i faget

Udfordringer for faget eller fagområdet
I denne kategori skal censor angive en udfordring for faget eller fagområdet. Ikke 
alle censorer skriver her kommentarer. Men flere censorer nævner lige som sid-
ste år de studerendes mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder som en generel 
udfordring. 
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• De faglige, “håndværksmæssige” aspekter: De studerende behersker – i gen-
nemsnit – det tyske sprog i for ringe grad

• Det er for nogle studerende meget vanskeligt at nå at tilegne sig gode kommu-
nikative – såvel mundtlige og skriftlige – kompetencer i løbet af studieforløbet. 

Der er også fokus på andre aspekter. Blandt andet efterlyser en censor stærke-
re interkulturelle kompetencer, en anden censor en større sikkerhed i brugen af 
faglige og fagdidaktiske begreber. Desuden nævnes også i denne kategori, at for 
mange kompetencer både skal trænes og testes på for kort tid. 

Eventuelle anbefalinger i forhold til faget eller fagområdet
Vedrørende prøveformen foreslår en censor: Det ville være mere relevant at lade 
den studerende skrive en sammenhængende synopsis på tysk om et planlagt be-
grundet undervisningsforløb med reference til læringsteori og tage synopsen som 
udgangspunkt for den mundtlige eksamination.
 
Et andet forslag går i denne retning: Den studerende kunne starte med at besvare 
den opgave, som elevsprogsanalysen er baseret på, dvs. den opgave, som fol-
keskoleeleven er blevet stillet, på tysk og i en form, der viser, at den studerende 
behersker både den sproglige og tekstlige viden, som kræves af skoleeleven.

Ligeledes foreslår en censor, at den mundtlige prøve udvides til 45 minutter – in-
deholdende intersprogsanalyse samt didaktisk oplæg.

Desuden dette forslag i forbindelse med manglende sprogkompetencer: Vi skal 
blive ved med at råde disse studerende til at søge udenlandspraktik eller et in-
tensivkursus ved Goethe Instituttet for at højne deres sprogfærdigheder på tysk.

Det sidste forslag, der skal nævnes her, er ønsket om en stærkere kobling mellem 
læreruddannelsen og ungdomsuddannelserne/videregående uddannelser samt 
en større forståelse hos de to sidstnævnte uddannelser for det grundlag elever fra 
folkeskolen kommer med. Denne censor påpeger desuden: Sprogtilegnelsesteo-
rier, som gennemgås på læreruddannelsen, har OGSÅ en plads for undervisere på 
de gymnasiale uddannelser. Og her anvendes de ikke.
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Vurdering af kompetenceområder
Til slut opfordres censorerne til at vurdere tre kompetenceområder på en skala 
fra 1-5 (hvor 1 er lavest og 5 højest). Der er udregnet et gennemsnit af de angivne 
svar, og disse gengives under hvert kompetenceområde:

• De studerendes fagdidaktiske kompetencer ved den gennemførte prøve: 
 Gennemsnit 3,8

• De studerendes kernefaglige/fag-faglige grundviden ved den gennemførte 
prøve:

 Gennemsnit: 3,3

• I hvor høj grad de studerende arbejder integreret med fagdidaktik og fag-faglig 
grundviden: 

 Gennemsnit: 3,9

Vurderingen af de to første kompetenceområder er næsten identiske med sidste 
års vurderinger. Det tredje område vurderes i år noget højere end sidste år (en 
stigning på 0,9%).

Sammenfatning og opmærksomhedspunkter
• For at sikre uddannelsens kvalitet bør opmærksomheden rettes mod anbefalin-

ger af et studieforløb med større volumen og dermed mere tid, ikke mindst til 
arbejdet med den sproglige kompetence. Det er ikke tilfredsstillende, at flere 
censorer forsat peger på, at studerende ikke kan nå at opbygge denne kompe-
tence i tilstrækkelig grad på den tid, der er til rådighed for faget. 

• Der er ved kompetencemålsprøven for mange deldiscipliner, der på for kort tid 
skal vurderes samlet. Oplevelsen af, at der ikke er tid til at komme i dybden 
under prøveforløbet, bør tages alvorligt.

• Ubalancen mellem antallet af interne og eksterne censorer er fortsat øjenfal-
dende. Der bør være fokus på, hvordan censorater kan indgå som en naturlig 
og kompetenceudviklende del af læreruddannelsens underviseres arbejdspor-
tefolio. 
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