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HØRINGSSVAR - GENERELLE KARAKTERBESKRIVELSER
Politihøgskolen viser til brev fra Universitets- og høgskolerådet av 10. oktober 2018,
vedrørende høring av rapport fra arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til nye generelle
karakterbeskrivelser.
Skalaen A-F
Politihøgskolen støtter at de gamle karakterbeskrivelsene må endres, for å fjerne normbaserte
og kriteriebaserte beskrivelser, og for å ikke skape spenninger til, og eventuelt overlappe med,
innholdet i læringsutbyttebeskrivelsene.
Politihøgskolen mener alternativ B er den beste løsningen. Denne gir noe mer informasjon enn
alternativ A. Selv om forskningen viser at målet om en enhetlig bruk av karakterskalaen på
tvers av fag- og institusjonsgrenser ikke kan nås ved hjelp av skriftlige beskrivelser, mener
Politihøgskolen at dette kan være et godt utgangspunkt for faglige og skjønnsmessige
diskusjoner om kriteriene for vurdering. I tillegg gir den noe mer informasjon til omverdenen
om hva en karakter betyr. Politihøgskolen er enig i at beskrivelsene i alternativ B, ikke vil være
innholdsmessig overlappende eller stå i spenning til læringsutbyttebeskrivelsene.
Beskrivelsen av karakteren C
Politihøgskolen mener samtidig at beskrivelsene mellom karakterene C og D ikke er gjensidig
utelukkende slik de står nå. En prestasjon som har «noen mangler» kan også være
«tilfredsstillende på de fleste områder». «Jevnt godt» kan anses som «akseptabelt».
Vår oppfatning er at en C er en god karakter, i tråd med betegnelsene som oppgis. Vi mener
derfor at prestasjonen må vurderes som tilfredsstillende på alle områder, fremfor de fleste.
Politihøgskolen foreslår følgende endring i beskrivelsen av karakteren C for å skille disse to
karakteruttrykkene tydeligere:
«En jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på alle områder».
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Betegnelse for karakteren F
Politihøgskolen har videre et innspill knyttet til beskrivelsene i skalaen A-F. Karakterskalaen
bestått/ikke bestått understrekes som et selvstendig karakteruttrykk av arbeidsgruppen til
UHR. Det fremheves også at kravet til bestått ikke skal knyttes til et trinn i den graderte
bokstavskalaen. Karakterene bestått/ikke bestått skal altså ikke sammenlignes med kravene til
å få ulike bokstavkarakterer.
Politihøgskolen mener derfor at det er uheldig å bruke betegnelsen «ikke bestått» for å
betegne F, samtidig som «ikke bestått» i det todelte karakteruttrykket ikke er sammenlignbart
med karakteren F i den graderte skalaen.
Politihøgskolen foreslår derfor at karakteren F betegnes som «ikke tilstrekkelig». Vår foreslåtte
endring for benevnelsen av karakteren F vil potensielt tydeliggjøre forskjellen mellom de to
karakterskalaene.
Politihøgskolens forslag til endret betegnelse og karakterbeskrivelse (endring
markert i rødt)
Symbol

Betegnelse

Beskrivelse

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.

B

Meget god

Meget god prestasjon.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på alle områder.

D

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen mangler.

E

Tilstrekkelig

Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.

F

Ikke tilstrekkelig

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene.

Skalaen Bestått/ikke bestått
Politihøgskolen støtter forslag B fra arbeidsgruppen av samme årsak som beskrevet for skalaen
A-F.
Kandidater som får karakteren bestått, har oppnådd kravene til læringsutbytte og viser
nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.
Dette gir utdanningsinstitusjonene den nødvendige frihet til å vurdere hva som er «nødvendig
nivå» basert på sensorenes faglig vurdering og skjønn, relatert til vurderingskriterier i
sensorveiledninger.
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