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21 Undervisning, vurdering, sensur, klage på eksamen 

og utstedelse av vitnemål 

21.1 Utvalgets forslag 
 

Punkt 4: 

• Det innføres en ny karakterskala som kommer i tillegg til A-F skalaen og 
bestått/ikke bestått. Den nye skalaen er tredelt og vil få vurderingsuttrykket 
utmerket/bestått/ikke-bestått. 

21.5.2.3.1 Karakterskala 

Professor Christian Jørgensen ved Universitetet i Bergen har i et innspill til utvalget 

foreslått å innføre en tretrinns karakterskala av typen «utmerket/bestått/ikke bestått». 

Han skriver blant annet følgende: 
Ved sensur er det ofte lett å gjenkjenne karakterene A, E og F mens skillet mellom 
B/C/D er mye vanskeligere å gjenkjenne presist. De fleste studentene skal ha en av 
disse mellomkarakterene, og typisk kan de være gode på noen faglige elementer og 
streve med andre. […] En bokstavkarakter basert på flere vurderingselementer øker 
arbeidsmengden ved sensur. Ved flere vurderingselementer må hvert element 
vurderes med fin oppløsning fordi det er en eller annen form for sum som bestemmer 
samlet karakter. Selv en liten forskjell på ett vurderingselement kan være det som 
krysser grensen mellom to bokstavkarakterer til slutt. Arbeidsmengden for å sette en 
rettferdig bokstavkarakter går opp. […] Det eneste tillatte alternativet i Norge i dag er 
«bestått/ikke bestått». Etter samtaler med mange undervisere hører jeg at de 
bekymrer seg for at studentene da vil krysse der gjerdet er lavest og legge nær 
minimal innsats i faget.»36 

Videre argumenterer Jørgensen slik: 
En grov karakterskala kan dreie undervisers arbeidsinnsats fra finmåling for 
repeterbar karaktersetting til tilbakemelding studentene kan utvikle seg på. Med en 
tretrinns skala gjenstår de to enkleste grensene: å gjenkjenne de aller flinkeste og de 
som ikke skal bestå emnet. Det blir dermed færre karaktergrenser, færre som er i en 
uklar sone som kan utløse klage, og enklere å avgjøre klagene. Muligheten for det 
øverste karakternivået gir studentene motivasjon til å stå på. […] Fordi størsteparten 
får «bestått» vil studentenes stress og angst antagelig gå ned. […] Med formativ 
vurdering og tilbakemelding skapes en indre motivasjon for faget heller enn en ytre 
motivasjon for karakteren, med positiv effekt på innsats og læring. 

https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/id586/
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Utvalget viser til at en tretrinns karakterskala ikke harmonerer med 

Bolognaprosessen og den etterfølgende innføringen av A–F-karakterskalaen. På den 

andre siden skiller Norges A–F-skala seg fra skalaen i andre land. For eksempel har 

både USA og Storbritannia en karakterskala som går fra A til D og så til F uten et 

trinn E imellom. Ugraderte karakterskalaer var i bruk ved enkelte 

utdanningsinstitusjoner før innføringen av Kvalitetsreformen. Blant annet var 

graderingen «bestått med laud / bestått / ikke bestått» brukt ved Universitetet i Oslo. 

Tretrinnskalaen er også vanlig ved de eldste universitetene i Sverige. 

Utdanningsinstitusjonene har også i det siste tatt til orde for å gå bort fra A–F- 

karakterskalaen i et forsøk på å senke karakterpresset ved enkelte studier. I dag er 

det ikke mulig å benytte andre karakterskalaer enn A–F eller bestått/ikke-bestått. 

Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen har vedtatt å bruke bestått/ikke-bestått i 

stedet for A–F ved enkelte innledende emner ved de juridiske fakultetene, nettopp 

som et tiltak for å dempe karakterpresset og begrense gjentak av eksamen.37 

Eksamen må være egnet til å gi sensorene et grunnlag til å prøve studentenes 

læringsutbytte. Som omtalt over, har forskning og innspill til utvalget pekt på at 

karaktersettingen på eksamen kan være vilkårlig og personavhengig. Utvalget mener 

problemet kan avhjelpes ved at det innføres en mulighet til å benytte seg av en 

mindre detaljert karakterskala, i tillegg til at det blir krav om to sensorer, se punkt 

21.5.2.3.2. Utvalget er enig i at muligheten for å nå det øverste karakternivået vil gi 

studentene motivasjon til å stå på. En underveisvurdering vil kunne gi studentene en 

pekepinn om hva de bør forbedre, enten for å komme helt til topps eller for å bestå 

faget. Utvalget foreslår derfor at det i tillegg til A–F-karakterskalaen og bestått/ikke-

bestått innføres en mulighet for å benytte en tretrinns karakterskala med 

utmerket/bestått/ikke-bestått. 
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