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Vi skal tale om 

1. Hvordan har specialet udviklet sig? 

2. Sådan finder du bedømmelseskriterier 

3. Sådan bedømmer du  

4. Hvis du vil vide mere 



Fra dannelse til kompetence 

• Et speciale er ikke nødvendigvis det samme, 
som da censor studerede  

• Specialet var delvist noget andet (og vi brugte 
typisk mere tid, skrev flere sider osv.) 

• Den studerende har i dag typisk et semester til 
udarbejdelsen, jf. studiefremdriftsreformen 

 



Hvad er et speciale i dag? 

• Et speciale er en prøve i studieordningen som 
alle andre prøver 

• Et speciale er fortsat omfangsrigt (normalt 60-
80 sider), den prøve i studieordningen, der har 
flest ECTS (oftest 30 ECTS) og fagligt set den 
dybeste og mest selvstændige prøve i 
studieordningen 

• Omfangsrigt med typisk megen læst litteratur 

 



Vælg dine vurderingskriterier 

• Opdatere dig på, hvad et speciale er i dag og 
ifølge den relevante studieordningen  

• Sæt dig godt ind i studieordningen og andre 
vilkår 

• Ud fra studieordningen kan du trække 
vurderings- og bedømmelseskriterie for 
specialet i det pågældende fag 

• Bemærk ordlyden (”analysere”, ”kritisk 
vurdere” osv.) 

 





 



Slut omvendt ud fra krav i udgivelser 
om ”god opgaveskrivning” 



Eksempler på bedømmelseskriterier 

• Lever specialet op til almindelige akademiske 
standarder? 

• Er dispositionen velvalgt? 
• Hænger de enkelte dele godt sammen, og er de 

proportioneret hensigtsmæssigt? 
• Kan forfatteren diskutere selvstændigt, eller refereres 

litteraturen mere uselvstændigt? 
• Er der en klar problemformulering? 
• Er der en god progression og en ”rød tråd”? 
• Besvarer specialet problemformuleringen? 

(sammenhold f.eks. indledning og konklusion) 
 



Som ny censor i 2008 lavede jeg mit eget 
hjælpeskema over vurderingskriterier 

Primært 
inspireret af 
Smedegaard, 
se litt. Liste) 



 



Mulig fremgangsmåde I 

• Det er vores forventning til dig som censor, at du viser 
respekt for opgaven og er møder vel forberedt 

• Læs specialet omhyggeligt og dan dig et første indtryk. 
NB Hvad er censornormen? 

• Være kritisk opmærksom på snyd, plagiat, uredelighed  
• Censor forventes ikke at læse al litteraturen og sætte 

sig dybt ind i fagligheden. NB: Censornormen! 
• Eksaminator er måske specialist netop på dette 

område, mens du er generalist  
• Men det er reelt en lidt større opgave, ikke en disputats 
• Du har fortsat alle relevante vurderingskriterier – og du 

og eksaminator er begge klædt på til at indgå i en 
konstruktiv dialog om specialets kriterier 
 
 
 



Votering  
• En argumenterende og lyttende dialog med 

eksaminator inden karakterfastsættelsen. Være 
bevidst om egne grænser, f.eks. fagligt 

• Først til sidst gives karakteren 
• Kun bedømme præstationen (ikke forholde sig til 

evt. oplysninger om vejlederkonsultation, 
tilstedeværelse, private problemer o.lgn.) 

• Censor er en uafhængig og selvstændig instans og 
bedømmer til syvende og sidst efter sin egen 
overbevisning. 
 
 
 



I tilfælde af forskellige vurderinger 

• I langt, langt de fleste tilfælde er der stor enighed og i 
øvrigt et godt og konstruktivt samarbejde 

• I tilfælde af større uenighed (sjældent) vil jeg uddybe 
mine argumenter, men også lytte meget aktivt til 
eksaminators vurderinger. To læsere lægger ofte vægt 
på forskellige kvaliteter i præstationen 

• Derefter vil jeg mere detaljeret: 
– Sammen med eksaminator sammenholde 

studieordningens bedømmelseskriterier med opgaven 

– Og sammenholde karakterskalaens formuleringer med 
opgavens niveau 

 



Andre regler 

• Du må kun bedømme præstationen (ikke forholde dig til evt. 
oplysninger om vejlederkonsultation, tilstedeværelse, private 
problemer eller lignende) 

• Du må aldrig lade dig påvirke af udseende, stemme, køn, alder eller 
andet – og du skal kalde til orden, hvis eksaminator lader sig påvirke 
heraf (kan være ubevidst) 

• Husk at udfylde censorindberetningsskemaet, det gør eksaminator 
også. Vi tager din evt. kritiske indberetning alvorligt, og 
universitetet tager action, samt bruger feedback i deres videre 
kvalitetsarbejde. En indberetning kan også være ros for en god 
faglig videreudvikling, et højt niveau hos de studerende osv. 

• Iagttage decorum (værdighedskravet) 
• Opbevare noter i mindst ét år – herefter makulere dem sikkert 



Nogle forslag til videre læsning 

God og ultrakort introduktion til 
opgaveskrivning findes i den uundværlige: 

 Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray 
Jørgensen: Politikens Håndbog i Nudansk.  

Slå op under Skriftlige opgaver. 



Nogle forslag til videre læsning 

Glimrende vejledning i at skrive opgaver i 
kommunikationsfagene:  

Flemming Smedegaard: Vejledning i akademisk 
opgaveskrivning.  

19 overkommelige og velskrevne sider, der er en 
sammenfatning af Lotte Rieneckers og Peter Stray 
Jørgensens bog Den gode opgave. Hentes artiklen 
gratis på: 

 
file:///C:/Users/Finn/Downloads/Vejledning%20i%20a
kademisk%20opgaveskrivning%20(2).pdf  

file:///C:/Users/Finn/Downloads/Vejledning i akademisk opgaveskrivning (2).pdf
file:///C:/Users/Finn/Downloads/Vejledning i akademisk opgaveskrivning (2).pdf


Nogle forslag til videre læsning 

Standardværket om den gode opgaver er:  

 Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen: 
Den gode opgave. Håndbog i 
opgaveskrivning på videregående 
uddannelser. Samfundslitteratur. 6. udg. 
2022. Over 430 sider.  

 

Se supplerende materiale på 
samfundslitteratur.dk/dgo   



Nogle forslag til videre læsning 

Det videnskabelige hovedværk om 
specialer, bearbejdet ph.d.-afhandling 
fra 2016:  

 

Tine Wirenfeldt Jensen: Det danske 
universitets-speciale. Topografi, 
tekster og tendenser. Aarhus 2018.  

 

Se også andre, kortere udgivelser af 
Tine Wirenfeldt Jensen.  

 

God at få forstand af. 


