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Karaktergivning efter den nye skala

HVORFOR?

I international sammenhæng har anvendelsen af 13-skalaen været problematisk. Brugen af en undtagelseskarakter (13) for den helt exceptionelle indsats
har gjort det svært for danske studerende at blive optaget på udenlandske uddannelsesinstitutioner, der ofte kun optager ansøgere med mange topkarakterer. Karakteren 11 er således ikke blevet anset som en topkarakter.

7-trins-skalaen
Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

ECTS

Den fremragende
præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse
af fagets mål, med ingen eller få
uvæsentlige mangler.

A

10

Den fortrinlige
præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af
fagets mål, med nogle mindre
væsentlige mangler.

B

7

Den gode
præstation

Karakteren 7 gives for den gode
præstation, der demonstrerer
opfyldelse af fagets mål, med en
del mangler.

C

Den jævne
præstation

Karakteren 4 gives for den jævne
præstation, der demonstrerer en
mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

D

Den tilstrækkelige
præstation

Karakteren 02 gives for den
tilstrækkelige præstation, der
demonstrerer den minimalt
acceptable grad af opfyldelse af
fagets mål.

E

00

Den utilstrækkelige
præstation

Karakteren 00 gives for den
utilstrækkelige præstation, der
ikke demonstrerer en acceptabel
grad af opfyldelse af fagets mål.

Fx

-3

Den ringe
præstation

12

Den nye 7-trins-skala er baseret på den fælleseuropæiske oversættelsesskala,
ECTS-skalaen, og har det samme antal karakterer med tilsvarende betydninger.
Yderligere oplysninger om baggrunden ses på http://www.uvm.dk/nyskala.

HVORNÅR?

Fra og med efterårssemesteret 2007 anvendes 7-trins-skalaen ved alle prøver,
hvor der gives karakterer.

HVORDAN?

Karakterfastsættelsen skal ske på baggrund af en vurdering af, i hvilken grad
eksaminandens præstation opfylder prøvens mål og skal tage udgangspunkt i
vurderingskriterierne. Mål og vurderingskriterier kan findes i studieordningen.
Den enkelte eksaminands præstation skal bedømmes absolut ud fra de fastsatte mål og vurderingskriterier. Der må således ikke tilstræbes nogen bestemt
karakterfordeling (relativ karaktergivning).
7-trins-skalaen omfatter de fem bestå-karakterer 02, 4, 7, 10 og 12 og dumpekaraktererne 00 og -3.

HVOR?

Karakterbekendtgørelserne kan findes via universitetets regelsamling
på http://adm.aau.dk/regelsamling.
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02

Karakteren -3 gives for den helt
uacceptable præstation.
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