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KARAKTERSKALA 

Siden efterårssemesteret 2007 anvendes 7-trins-skalaen ved alle prøver, hvor der gives 

karakterer.  

 

7-trins-skalaen 

  Betegnelse Beskrivelse ECTS 

12 Den fremragende 

præstation 

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der de-

monstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 

A 

10 Den fortrinlige 
præstation 

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demon-
strerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre 

væsentlige mangler. 

B 

7 Den gode præ-
station 

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

C 

4 Den jævne præ-

station 

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstre-

rer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige 
væsentlige mangler. 

D 

02 Den tilstrækkeli-

ge præstation 

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der de-

monstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fa-
gets mål. 

E 

00 Den utilstrække-

lige præstation 

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der 

ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets 
mål. 

Fx 

-3 Den ringe præ-
station 

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. F 

 



 

SIDE 2 AF 2 

 

HVORDAN? 

Karakterfastsættelse sker på baggrund af en samlet vurdering (helhedsvurdering) af, i 

hvilken grad eksaminandens præstation opfylder prøvens mål og skal tage udgangs-

punkt i vurderingskriterierne. Mål og vurderingskriterier kan findes i studieordningens 

kursusbeskrivelser. Den enkelte eksaminands præstation skal bedømmes absolut ud fra 

de fastsatte mål og vurderingskriterier. Der må således ikke tilstræbes nogen bestemt 

karakterfordeling (relativ karaktergivning). 

 

Hvis der kun medvirker en eksaminator, fastsætter denne karakteren. Hvis der ved 

bedømmelsen medvirker både en censor og en eksaminator, fastsættes karakteren 

efter drøftelse mellem dem.  

 

Er censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver 

en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til 

nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to 

karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har 

givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter.  Er der uenig-

hed om, hvorvidt præstationen eller standpunktet skal bedømmes til ”Bestået” 

eller ”Ikke bestået”, er censors bedømmelse afgørende.  

 

Deltager flere censorer eller flere eksaminatorer ved bedømmelsen, har de under 

ét henholdsvis censor- og eksaminatorkompetencen. Inden for hver gruppe (cen-

sorgruppen og eksaminatorgruppen), fastsættes bedømmelsen i tilfælde af uenig-

hed som gennemsnittet af de enkelte bedømmelser afrundet til nærmeste karakter i 

karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt i mellem to karak-

terer. 

 

Yderligere information 
Kan findes i karakterbekendtgørelsen
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