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Det vises til høringsbrev fra Universitets – og Høgskolerådet datert 15. januar 2016 vedlagt
rapporten « Retningslinjer for karakterskalaen bestått/ikke bestått». Rapporten er utarbeidet
av en arbeidsgruppe nedsatt av Universitets – og Høgskolerådet, for å undersøke bruken av
denne karakterskalaen i norsk høyere utdanning samt vurdere behov for retningslinjer.
Arbeidsgruppen oppfattet mandatet som en del av arbeidet med å få felles forståelse og felles
praksis når det gjelder bruken av bokstavkarakter-skalaen og bestått/ikke bestått-skalaen.
Felles retningslinjer og samordning er viktig for å skape tillit til karaktersystemet og som et
ledd i arbeidet med å styrke utdanningskvaliteten. På denne bakgrunn fremmer
arbeidsgruppen 6 anbefalinger. Politihøgskolen har valgt å nummerere de i vårt høringssvar
og vise til anbefaling 1, 2, 3 osv. fremfor å henvise til kulepunktene i
høringsbrevet/rapporten. Nummereringen følger imidlertid rekkefølgen til kulepunktene slik de
fremgår av høringsdokumentene. Nedenfor følger Politihøgskolens kommentarer til de
anbefalingene vi har merknader til.
Ad anbefaling nr. 1 Institusjonene vurderer og diskuterer bruken av de to karakterskalaene.
Politihøgskolen er av den oppfatning at rapporten tar opp viktige problemstillinger. Vi er enige
i at felles forståelse og praksis av bruken av karakterskalaene har betydning for både kvalitet
og tillit mellom høyere utdanning og arbeidslivet. Vi vil derfor ta med oss anbefalingene i
rapporten i det videre arbeidet med utdanningskvalitet på Politihøgskolen.
Ad anbefaling nr. 2 Kravet til bestått karakter ikke knyttes til et trinn i
bokstavkarakterskalaen
Politihøgskolen slutter opp om at bestått/ikke bestått- karakterskalaen ikke skal knyttes til et
trinn i bokstavkarakterskalaen. Dette er to forskjellige karakterskalaer. Politihøgskolen vil
fremholde at det må være fagets og utdanningens egenart, og formuleringene og kravene
som ligger i læringsutbyttebeskrivelsene, som skal være avgjørende for hvor grensen for
bestått skal legges (i det enkelte fag).
Ad anbefaling nr. 3 Det gis en generell beskrivelse av kravet til bestått karakter som er som
følger: «Kandidaten har oppfylt kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper,
ferdigheter og kompetanse».
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Politihøgskolen vil påpeke av det utfra ordlyden som foreslås i den generelle beskrivelsen kan
høres ut som om formuleringen av kravet til bestått karakter; «…viser nødvendige
kunnskaper, ferdigheter og kompetanse», ligger tett opp mot kravet til bokstavkarakteren E.
Ettersom arbeidsgruppen anbefaler at kravet til bestått karakter ikke knyttes til et trinn i
bokstavkarakterskalaen, er vi usikre på om ikke denne beskrivelsen vil forsterke en uønsket
praksis der de to karakterskalaene knyttes til hverandre. Vi er derfor usikker på om den
generelle beskrivelsen bidrar til å skape en mer felles forståelse og lik praksis for bruk av
karakterskalaene.
Begrepet «nødvendig» gir nettopp assosiasjoner til et minstekrav.
Politihøgskolen mener den første delen av setningen «Kandidaten har oppfylt kravene til
læringsutbytte» er dekkende. Utdanningsinstitusjonene bør fokusere på formuleringene og
kravene som ligger i læringsutbyttebeskrivelsene og konkretiseringene av dette.
Videre er Politihøgskolen av den oppfatning at det er sensorveiledninger som må være
utfyllende når det gjelder beskrivelsen av kravene til bestått karakter. Det er følgelig behov
for å utarbeide sensorveiledninger som ivaretar fagets egenart og læringsutbyttebeskrivelse.
På denne bakgrunn foreslår Politihøgskolen at det bør vurderes om det er behov for nasjonale
retningslinjer for sensorveiledninger. Arbeidsgruppen lister opp momenter som bør omtales i
beskrivelsen av emner som vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått. Dette er momenter
Politihøgskolen mener blant annet kan inngå i en sensorveiledning.
Ad anbefaling 6 Universitets- og høgskolerådet vurderer spørsmålet om å innføre et ekstra
trinn i skalaen bestått/ikke bestått
Politihøgskolen støtter ikke denne anbefalingen. Innføring av et ekstra trinn i bestått/ikke
bestått-karakterskalaen vil innebære innføring av en form for gradering. I fag hvor en slik
gradering
oppfattes
som
hensiktsmessig,
bør
den
allerede
eksisterende
bokstavkarakterskalaen benyttes. Å innføre en gradering i bestått/ikke bestått-skalaen vil
bidra til å gjøre grensene mellom, og hensikten med, de to skalaene uklar.

Med hilsen
Nina Skarpenes
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