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The 7-point grading scale – An analysis of information and discourse 

The main objectives of this thesis are to investigate the degree of which Danish universities 

have achieved to communicate and inform students about the 7-point grading scale, which was 

implemented in the Danish higher educational system in September 2007. In addition, the 

thesis will provide an analysis of the discourse existing within the target group towards the 

grading scale  based on an opinion poll carried out during 2008. The target group consists of 

students enrolled at five of Denmark’s largest universities. An illustration of the target group’s 

evaluation of the respective five universities’ informative skills is provided followed by a 

theoretical analysis of two polarised universities’ information campaigns mainly using Preben 

Sepstrups (1999) 6-step model. The two polarised universities refer to the universities whose 

students’ evaluations of the information materials differ most from one another.    

 

To define the discourse existing within the target group an opinion poll performed among 

1,119 university students from five of Denmark’s largest universities was carried out. 

Furthermore, two newspaper articles from the two polarised universities were analysed to 

investigate what possible discourses the text theoretically might produce. The theoretical 

framework of this analysis is provided by Norman Fairclough (1992) through the critical 

discourse analysis. As a supplement to the discourse analysis a theoretical approach mainly 

within the field of linguistic pragmatics has been used to analyse the textual part of the 

research objective, which is used to analyse any hidden messages in the texts along with 

determining the ir functions.  

 

The articles published by the two polarised universities express opposite discourses, which is 

believed to be sender-related; one sender is representing the view of the target group, a 

student, whereas the other represents the view of the Danish government as it is written by an 

employee from the respective university.  

 

Furthermore, the analyses and research carried out have illustrated great differences in the 

target group’s evaluations of the five universities’ informative skills, and it is evident that 

some universities has solved this informational task more better than others.  The differences 

between the two polarised universities are, however, not mainly due to the content and form of 

the information material. Instead the distributional differences between the two universities 



have been found to be the determining factor; one information material has been distributed 

through e-mails thus contemplating an active approach, whereas the other information material 

has been posted on the university’s website, hence expecting the target group to collect 

information themselves. Secondly, the analysis has revealed that there exists a negative 

outlook on the newly implemented 7-point grading scale within the target group thus a strong 

anti-7-point grading scale discourse is present in the Danish university environment. This is, 

however, not so much caused by the change of the grading scale. Rather it is due to the 

specific type of grading scale the  government has implemented, which is regarded non-flexible 

and ambiguous in its translation of grades from the old scale to the new scale.  
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1. Indledning  

I august 2006 forestod der en ændring i karakterskalaen benyttet til evaluering i det danske 

uddannelsessystem, hvor 13-skalaen blev nedlagt til fordel for en ny 7-trins-skala på de 

gymnasiale uddannelser efterfulgt af de erhvervs – og videregående uddannelser i henholdsvis 

august og september 2007.  

 

Den nye karakterskala blev hovedsageligt indført, for at garantere at karakterer opnået i det 

danske uddannelsessystem bliver mere sammenlignelige på et internationalt niveau, hvor den 

ligeledes skal formå at simplificere optagelsesproceduren i udlandet.  13-skalaen skabte en 

problematik ved omregning til den europæiske ECTS-skala bestående af syv trin, hvor især 

13-tallet var en hovedårsag til denne problematik grundet dets definition som 

”undtagelseskarakter”. Dette medførte en mangel på ligevægt mellem danske og udenlandske 

topkarakterer. Med 7-trins-skalaen har Karakterkommissionen haft til målsætning at gøre 7-

trins-skalaen kompatibel med den europæiske ECTS-skala (Undervisningsministeriet, 2008). 

 

En ændring i uddannelsessystemets evalueringsværktøj bør med fordel kommunikeres 

effektivt ud til interessenter (undervisere, studerende, pårørende, ansatte etc.), da det af disse 

skal benyttes og forstås i hverdagen, hvilket tillige skaber problemstillingen for denne 

afhandling. Hvorvidt kommunikationsprocessen af  7-trins-skalaen har været målrettet og 

resultatorienteret, er et område der endnu ikke er undersøgt, og anses som et relevant emne at 

undersøge med formålet at belyse eventuelle problematikker, der kan opstå i en 

kommunikationsproces som denne.  

 

Hvorledes denne ændring af karakterskala er blevet modtaget af interessenter er tilsvarende et 

område, som endnu ikke er blevet berørt, hverken før eller efter implementeringen af 7-trins-

skalaen. Det findes derfor relevant at undersøge hvilke holdningstendenser, der er gældende 

for en del af denne målgruppe; studerende på de danske videregående uddannelser. 
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1.1 Problemformulering  
 

§ I hvilket omfang er formålet med ændringen fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen blevet 

kommunikeret tilfredsstillende ud til studerende på danske videregående uddannelser, og 

hvilke to universiteters tilfredshedsgrad skiller sig mest ud fra de andre?  

§ Hvordan har de to polariserede universiteter valgt at formidle information om 7-trins-

skalaen, og hvilke væsentlige forskelle foreligger der mellem informationskampagnerne 

fra disse to universiteter? 

§ Hvordan formidles budskabet om 7-trins-skalaen i de to polariserede universiteters 

avisartikler, og hvilke diskurser kan formidlingerne teoretisk set afføde?  

§ Hvilken holdning til 7-trins-skalaen er dominerende blandt studerende på danske 

videregående uddannelser, og hvilke årsager ligger til grund for denne? 

 

1.2 Formål 
Formålet med denne afhandling er at undersøge og analysere den kommunikationsproces, der 

har været til stede på de respektive universiteter i forbindelse med implementeringen af 7-

trins-skalaen. En undersøgelse af målgruppens vurdering af universiteternes informative 

kompetencer i forbindelse med implementeringen af 7-trins-skalaen vil danne rammen for den 

videre analyse af de to polariserede universiteters informationskampagner, hvor formålet er at 

give en vurdering af selve informationskampagnerne, som universiteterne har ført.  

 

Et andet større fokusområde i denne afhandling er at identificere eventuelle diskurser de 

polariserede universiteters medier teoretisk set kan afføde, samt at undersøge hvilken diskurs, 

som reelt set dominerer det danske uddannelsessystem. Årsagerne for den gældende diskurs 

vil tillige blive undersøgt, for at give et indblik i baggrunden for den dominerende holdning.  
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1.3 Struktur og fremgangsmåde  

Afhandlingens kerne består af kapitel 4, 5 og 6, som udgør den analytiske del af projektet. 

Kapitel 2 giver en gennemgang af de metodiske overvejelser, der har været omkring 

afhandlingen. Der indledes med en kort beskrivelse af analysematerialet, som vil danne 

baggrund for opgavens kerne. Herefter beskrives afsender og modtagerforholdet i forbindelse 

med det skriftlige analysemateriale, efterfulgt af en kort redegørelse for valg af teori. Den 

sidste del af kapitel 2 giver et figurativt billede af afhandlingens analysedesign, for at skabe 

overblik for læseren.  

 

I kapitel 3 gennemgås den teori, der har dannet rammen for afhandlingen. Her indledes med 

en gennemgang af Preben Sepstrups (1999) kampagneteoretiske 6-trinsmodel, som fungerer 

som den primære teoretiske ramme i analysen af universiteternes informationsmateriale i 

kapitel 5. En gennemgang af Norman Faircloughs (1992) kritiske diskursanalyse følger efter, 

hvilket fungerer som det teoretiske fundament for analysen i kapitel 6. Desuden gennemgås i 

kapitlet de sproghandlingsteorier, som understøtter de overordnede teoretiske rammer.  

 

Kapitel 4 er centreret omkring den udførte meningsmåling blandt målgruppen. En analyse af 

det empiriske data er foretaget, hvor der gives et indblik i målgruppens evaluering af 

universiteters informative kompetencer i forbindelse med implementeringen af 7-trins-

skalaen. Gennem analysen i kapitel 4 udvælges de to universiteter, hvor resultaterne afviger 

mest fra hinanden. Disse refereres til gennem afhandlingen som de polariserede universiteter, 

og fungerer som udgangspunkt til kapitel 5, som ved brug af den kampagneteoretiske 6-

trinsmodel kombineret med sproghandlingsteori analyserer de to universiteters 

informationsmaterialer.  

 

I kapitel 6 undersøges den gældende diskurs blandt målgruppen med hensyn til 7-trins-

skalaen. I den første del af kapitlet undersøges det hvilke mulige diskurser de to polariserede 

universiteters avisartikler teoretisk set kan afføde efterfulgt af en analyse af den dominerende 

diskurs, der eksisterer på de respektive universiteter og blandt den samlede målgruppe. 

Faircloughs kritiske diskursanalyse fungerer som det teoretiske grundlag for analysen 

kombineret med dele fra sproghandlingsteorien.  
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I kapitel 7 konkluderes der på de væsentligste resultater, som analysedelene har bragt med sig. 

Problemformuleringen besvares kort i dette kapitel. Afhandlingen afsluttes med en 

perspektivering, der indeholder forslag til videre undersøgelser. 
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2. Metodiske overvejelser 

Den metodiske tilgang til denne afhandling består af empiri og tekstuelt analysemateriale. Det 

er fundet nødvendigt kort at beskrive materialet, der danner baggrund for afhandlingen, for at 

give læseren en bedre forståelse og indblik i de elementer, opgaven indeholder og er baseret 

på.  

 

2.1 Beskrivelse af analysematerialet 
Analysen består af to dele; en empirisk data-analyse af en meningsmåling udført blandt 

universitetsstuderende i Danmark omkring 7-trins-skalaen og en analyse af det skriftlige 

materiale de to polariserede universiteter har distribueret til målgruppen herunder. Desuden 

anvendes to artikler, som er blevet offentliggjort af de polariserede universiteter i forbindelse 

med implementeringen af 7-trins-skalaen. Analysedelene vil blive behandlet individuelt. Den 

empiriske data-analyse vil danne grundlaget for analysen af de respektive universiteters 

informationskampagner efterfulgt af en diskursanalyse.   

 

2.1.1 Den empiriske data-analyse 

Med henblik på at danne et realistisk billede af de dominerende holdningstendenser blandt 

studerende på danske universiteter samt vurdere de danske universiteters 

kommunikationsniveau, blev der udarbejdet en kvantitativ undersøgelse med fokus på de 

studerendes holdninger til den nye skala og informationen af denne; en meningsmåling som 

vil danne rammen om den empiriske data-analyse.  

 

De deltagende uddannelsesinstitutioner består af Handelshøjskolen i København (CBS), 

Københavns Universitet (KU), Århus Universitet (AU), Aalborg Universitet (AAU), Roskilde 

Universitetscenter (RUC), Syddansk Universitet (SDU) og Handelshøjskolen i Århus (ASB). 

Det er nødvendigt at nævne at Syddansk Universitet (SDU) og Handelshøjskolen i Århus 

(ASB) ikke vil figurere i analysens enkeltdele grundet få besvarelser, der vil føre til 

misvisende og derfor ubrugbare data, men vil være en del af helhedsanalysen af den samlede 

målgruppe i kapitel 6. 
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Trods kvalitative undersøgelser oftest resulterer i højere svarprocenter (Andersen, 2006: 173), 

blev det vurderet at en kvantitativ metode i form af et web-baseret spørgeskema ville være 

mere effektiv i denne sammenhæng, idet målet var at opnå mere end 1000 besvarelser; et mål 

der anses for værende for tidskrævende med en kvalitativ undersøgelse.  

 

Spørgeskemaet blev udformet efter reglerne for godt sprog fremlagt i Ib Andersens (2006) 

bog, Den Skinbarlige Virkelighed, hvilket har dannet rammen om selve produktionen af 

spørgeskemaet. Blandt vigtige faktorer der påvirker svarprocenten og validiteten af svar givet, 

kan nævnes antallet af spørgsmål, længden på spørgsmål, udeladelse af ledende spørgsmål 

samt lukkede spørgsmål hvis ikke udtømmende (Andersen, 2006: 176). 

 

For at læseren af denne afhandling kan danne sig et overblik over den udførte meningsmåling, 

er der lavet en udskrift af de data, som danner fundamentet for de analyser og figurer, som 

afhandlingen indeholder. Se bilag 2 for disse data.   

 

Implementeringen af 7-trins-skalaen og derved informationen omkring denne henvender sig 

til flere målgrupper. Heriblandt kan nævnes; undervisere, censorer, studerende, almindelige 

ansatte ved universiteter, pårørende mv. Det har dog, grundet det begrænsede omfang af 

denne afhandling, været nødvendigt at afgrænse fokus til en enkelt målgruppe. Da studerende 

anses for at tilhøre den del af målgruppen, som har været under stor påvirkning af 

beslutningen om og implementeringen af 7-trins-skalaen, er det blevet besluttet, at denne 

modtagergruppe udelukkende vil blive behandlet i denne afhandling.  

 

Forhen for offentliggørelsen af spørgeskemaet blev det afprøvet på en testgruppe bestående af 

otte universitetsstuderende, som afspejler målgruppen. Afprøvningen belyste eksisterende fejl 

og unøjagtigheder i spørgeskemaet, som blev rettet inden den endelige distribuering 

(Andersen, 2006: 178). 

 

Selve distribueringen af spørgeskemaet blev foretaget på mindre traditionelle vilkår, da 

samtlige universiteter ikke kunne tilbyde at udsende store mængder af e-mails omhandlende 

spørgeskemaer eller udgive studerendes kontaktinformationer. Få universiteter (Aalborg 
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Universitet og Roskilde Universitetscenter) udsendte e-mails til en mindre fokusgruppe af 

studerende. Ligeledes var undervisere på universiteterne, hvis kontaktoplysninger er 

offentlige, behjælpelige med at videredistribuere linket til spørgeskemaet til deres respektive 

studerende. Til sidst spillede det sociale online mødested Facebook (Facebook, 2008) den 

vigtigste rolle, og har hovedsageligt været grunden til det høje antal besvarelser. Facebook 

gjorde det muligt at kontakte studerende landet over, idet man som bruger af siden kan filtrere 

personer efter uddannelsesinstitution. Efter en filtrering blev studerende kontaktet via 

personlig besked på hjemmesiden.  

 

Spørgeskemaet blev distribueret til målgruppen i perioden marts 2008 til september 2008. 

 

2.1.2 Universiteternes informationskampagner  

For at begrænse den teoretiske analyse af informationskampagnerne, vil 

informationsmateriale distribueret til studerende fra to, gennem resultaterne fra den empiriske 

data-analyse, valgte universiteter blive analyseret. Disse to universiteter vil blive refereret til 

som de polariserede universiteter gennem hele afhandlingen. 

 

Med de polariserede universiteter menes de to universiteter, der har opnået det laveste og 

højeste tilfredshedsniveau med hensyn til universiteternes distribuering af 

informationsmateriale samt målgruppens vurdering af universiteternes overordnede 

informative kompetencer. 

 

Det søges herved at finde ligheder og forskelle mellem de to universiteters 

informationskampagner, hvor analyserne vil berøre det skriftlige informationsmateriale 

målgruppen har modtaget.  

 

2.1.3 Universitetsavisernes artikler om 7-trins-skalaen 

Som endnu et led i analysen, vil to artikler udgivet af de polariserede universiteter blive 

analyseret for at undersøge hvilke mulige diskurser disse teoretisk set kan afføde. En 

yderligere gennemgang af dette analysemateriale vil blive gennemgået i kapitel 6, da de to 
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polariserede universiteter, og derved analysematerialet til denne del, først vil blive fastlagt 

senere i denne afhandling. 

2.1.4 Afgrænsning  

Det er nødvendigt at påpege at analysematerialet i denne afhandling er afgrænset til 

information på skrift, idet den mundtlige information er problematisk at gengive uden 

transskription eller referat af eventuelle informationsmøder. Derfor vil oplysninger omkring 

den mundtlige information givet til målgruppen kun figurere kort i den empiriske data-

analyse.  

 

2.2 Afsender - og modtagerforhold 

Der forefindes to afsenderroller i forbindelse med information omkring 7-trins-skalaen. 

Regeringen, herunder Videnskabsministeriet, betragtes som det øverste afsenderorgan, idet 

ministeriet udliciterede opgaven omkring al information til undervisere og studerende 

omkring 7-trins-skalaen til de respektive universiteter. Dermed er det universiteterne, der har 

udviklet al informationsmateriale til interessenter, hvilket objektivt set giver universiteterne 

rollen som sekundær afsender (Werner Hansen, 2008, bilag 1). I denne afhandling vil det dog 

være universiteterne, som bliver omtalt som afsender, idet de har haft ansvaret for 

produktionen af informationskampagnerne, som, sammen med empirien, danner rammen for 

projektet. 

 

Materialernes modtagergruppe er reelt set alle der kommer i besiddelse af det. Dog er 

modtagerne hovedsageligt studerende på de universiteter, hvor disse er distribueret, men det 

er ligeledes undervisere og andre ansatte med interesse for skalaen, samt familiemedlemmer 

til studerende, som følger med i skolegangen og derfor vil være opdateret og informeret om 

bedømmelsessystemet. En sidste modtagergruppe er personer, som har været uden for 

uddannelsessystemet i nogle år, og derfor ikke har gjort sig bekend t med den nye skala. Ved 

optagelse på eller interesse for en ny uddannelse anses de for endnu en modtagergruppe.  

 

Man kan altså kort sige om informationsmaterialerne at deres afsender er delt i to forskellige, 

men sammenhørende politiske institutioner, som gennem materialet hovedsageligt henvender 

sig til personer, som befinder sig i universitetsmiljøet. 
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2.3 Valg af teori  

I afhandlingen bruges to overordnede teoretiske rammer i udarbejdelsen af analyserne. Den 

kampagneteoretiske 6-trinsmodel er udarbejdet af Preben Sepstrup (1999) og bruges i 

afhandlingen til at evaluere de polariserede universiteters informationsarbejde. Enkelte dele 

fra sproghandlingsteorien bruges sammen med 6-trinsmodellen, for at undersøge tekstens 

ytring og budskab.  

 

Den anden overordnede teori er leveret af Norman Fairclough (1992). Fairclough arbejder 

inde for det diskursteoretiske felt, og har i den kritiske diskursanalyse fokus på tekstlaget i 

analysen. Denne diskursteoretiske ramme vil ligeledes blive tillagt teoretiske dele fra 

sproghandlingsteorien med fokus på tekstens underforståelser, og vil blive brugt til at 

undersøge den sidste del af problemformuleringen.  
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2.4 Analysedesign 

Ved at danne et overblik over afhandlingens analysedesign, er nedenstående figur blevet 

udviklet. Det første fokus er hvorvidt kommunikationen af formålet med 7-trins-skalaen til 

universitetsstuderende i Danmark har været tilstrækkelig. Analysen er baseret på en måling af 

tilfredshedsniveauet blandt målgruppen. Disse data ligger grundlaget for den videre analyse, 

hvor basen for analyserne er at undersøge universiteternes måde at informere målgruppen på. 

Desuden spiller diskursanalysen af de polariserede universiteters artikler og målgruppens 

holdningstendenser i forbindelse med ændringen af karakterskalaen herunder årsagerne til 

disse en væsentlig rolle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemformulering: 
 
- I hvilket omfang er formålet med skiftet fra 13-skalaen til 

7-trins-skalaen blevet kommunikeret tilfredsstillende ud til 
studerende på danske videregående uddannelser, og hvilke 
to universiteters tilfredshedsgrad skiller sig mest ud fra de 
andre?  

 
- Hvordan har de to polariserede universiteter valgt at 

formidle information om 7-trins-skalaen, og hvilke 
væsentlige forskelle foreligger der mellem 
informationskampagnerne fra disse to universiteter? 

 
- Hvordan formidles budskabet om 7-trins-skalaen i de to 

polariserede universiteters avisartikler, og hvilke 
diskurser kan formidlingerne teoretisk set afføde? Hvilken 
holdning til 7-trins-skalaen er dominerende blandt 
studerende på danske videregående uddannelser, og hvilke 
årsager ligger til grund for denne? 

 

Empirisk analyse af 
universiteternes 
informationsniveau: 
Empirien analyseres med 
formål at klarlægge 
universiteternes informative 
kompetencer bestemt ud fra 
målgruppen, og klarificere 
eventuelle tendenser. 

Kampagneteoretisk analyse af 
informationsprodukterne 
Universiteternes informations-
kampagner. 
De to polariserede universiteters 
informationsprodukter analyseres, for 
at undersøge kampagnernes indhold 
og om de adskiller sig fra hinanden. 

Den kritiske diskursanalyse 
En diskursanalyse foretages for at 
finde eventuelle diskurser som de 
to polariserede universiteters 
artikler teoretisk et kan afføde. 
Desuden analyseres empirien med 
formål at give en klar indsigt i 
målgruppens holdningstendenser, 
og afgøre om disse afspejler 
diskurserne fremhævet i 
artiklerne. 
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3. Teori  

Den ene primære teori, der danner den overordnede ramme om den teoretiske analyse af 

informationsmaterialet i afhandlingen, er leveret af Preben Sepstrup. I bogen Tilrettelæggelse 

af information (Sepstrup, 1999) opererer Sepstrup inden for feltet strategisk kommunikation 

og kampagneteori, og fokuserer hovedsageligt på de teorier og fremgangsmåder, der bruges 

inden for dette område. Da det skriftlige materiale uddelt til studerende på højere 

uddannelsesinstitutioner er et produkt, der har til opgave at informere, vil den 

kampagneteoretiske 6-trinsmodel kombineret med dele fra sproghandlingsteorien blive brugt 

til at undersøge, om de to polariserede universiteter formår at løse denne informationsopgave 

gennem deres respektive informationsfoldere.  

 

For at besvare den sidste del af problemformuleringen er der taget udgangspunkt i Norman 

Faircloughs (1992) kritiske diskursanalyse, som i kombination med sproghandlingsteoretiske 

tilgange vil forsøge at danne et billede af de diskurser, som artiklerne udgivet af de to 

polariserede universiteter teoretisk set kan afføde, samt undersøge den gældende holdning 

omkring 7-trins-skalaen blandt målgruppen baseret på den empiri, som er indsamlet gennem 

meningsmålingen.  

 

3.1 Sepstrups 6-trinsmodel 

Der vil som udgangspunkt blive fokuseret på de seks trin i Sepstrups grundmodel; 

Eksponering, indledende opmærksomhed, fortsat opmærksomhed, forståelse, erindring, og 

ændring af viden, holdning og adfærd (Sepstrup, 1999: 45-55).  

 

Eksponering forestår som en betingelse for etableringen og eksistensen af en 

informationsproces. Det er her at en modtager først kommer i sanseposition med 

kommunikationsproduktet, og indikerer at målgruppen skal ”rammes” af produktet, som for 

eksempel kan være et brev. Åbner modtageren brevet har han/hun haft indledende 

opmærksomhed, trin 2 i Sepstrups model. Modtageren får her en idé om brevets tema, og der 

kan her indledes opmærksomhed, hvis emnet har relevans for målgruppen. Er emnet ikke 

relevant for modtageren, vil processen standse her. Er emnet relevant, og læses brevet er 

fortsat opmærksomhed sikret. I den indledende opmærksomhed er det derfor afgørende at 
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udtrykke produktets relevans for modtageren. Hertil kommer graden af modtagerens 

informationsbehov omkring emnet. Ved fortsat opmærksomhed er det vigtigt at produktet 

giver udtryk for, at modtageren vil gavne fra at læse det. Vil det ikke give modtageren et 

brugbart udbytte, er sandsynligheden for fortsat opmærksomhed minimal, og 

kommunikationsprocessen ophører.  Modellens næste trin handler om hvorvidt modtageren 

har forstået afsenderens budskab og information som tilsigtet. Det peger på om modtageren 

har fået en forståelse for emnet og budskabet i produktet. Byder produktet på misforståelser 

eller skaber det forvirring hos læseren, og er det formuleret på en sådan måde, at budskabet, 

og hermed forståelsen, bliver sløret af sproglige knuder som komplekse sætninger, fagtermer, 

mv., kan det have konsekvenser for forståelsen. Budskabet skal gå problemfrit og klart 

igennem til læseren. Er dette opnået, er det næste trin erindring, der fokuserer på hvorvidt 

informationskampagnens overordnede budskab bliver husket. Dette behøver ikke 

nødvendigvis at være i detaljer. Erindring regnes dog for et forholdsvis usikkert parameter i 

måling af kampagnens effekt. Det sidste trin omhandler ændring af viden, holdning og 

adfærd. Som betegnelsen udtrykker, berører dette trin den mulighed kampagnens har for at 

påvirke målgruppens adfærd, viden og holdning til emnet. Ny viden kan ikke formidles 

medmindre informationsmaterialet er blevet læst grundigt af modtageren, og en 

holdningsændring kan derfor ikke skabes (Sepstrup, 1999: 45 – 55). 

 

Der eksisterer visse forhold ved modtageren, som kan have en påvirkning på 

informationsprocessens forløb i modellens faser (Sepstrup, 1999: 57-64). Ud af de i alt otte 

forhold, er der udvalgt to, som i denne sammenhæng kan afhjælpe forståelsen af 

informationsprocessen; Relevansopfattelse og informationsbehov. Relevansopfattelsen anses 

som værende væsentlig i denne afhandling, idet informationskampagnens relevans for 

modtageren afgør hvorvidt en videre handling vil opstå; om modtagerens opmærksomhed 

opnås. Informationsbehov refererer til det informative behov en person har om et bestemt 

emne. Eksisterer dette behov er personen åben for at modtage informationen, idet den kan 

skabe nytteværdi (Sepstrup, 1999: 60-64).   
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Forhold ved modtageren Forhold ved information 

Selektiv eksponering 

  ÷ Eksponering…………… 
 + Eksponering………………………………. 

                 ÷ Forståelse…………  

Selektiv opmærksomhed 

Forhold ved modtageren Forhold ved information 

        ÷ Indledende opmærksomhed……………. 
                 + Indledende opmærksomhed………………………… 

Forhold ved information 

 
Forhold ved modtageren 

 

Selektiv opmærksomhed 

Forhold ved information 

 
Forhold ved modtageren 

 

Selektiv forståelse 

Forhold ved information 

 
Forhold ved modtageren 

 

Selektiv erindring 

                          ÷ Erindring……….………... 
     + Erindring……………………………………. 

                ÷ Fortsat opmærksomhed……………. 
                    + Fortsat opmærksomhed………………………… 
 

÷ effekt 
 
÷ effekt 

÷ effekt 
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Figur 1 

 Illustration af Preben Sepstrups 6-trins-model. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  (Sepstrup, 1999: 150)



 16

3.2 Diskursanalyse 

Den teoretiske tilgang til analysen af de to polariserede universiteters informationsmateriale 

omkring 7-trins-skalaen er blevet gennemgået ovenfor, og vil fortælle noget om selve 

informationsproduktet. Da informationsprodukter skal synes at forestå rent informative og 

objektive, og vil blive brugt til at sige noget om selve produktet som information, vil artikler 

fra de to polariserede universiteters aviser blive brugt til i højere grad at kunne fortælle noget 

om de respektive universiteters holdning gennem offentlig tilgængelig tekst; hvilke diskurser 

der opererer i de to tekster. For at undersøge dette vil der blive udført en diskursanalyse, som, 

suppleret med dele fra sproghandlingsteorien, vil forsøge at præcisere hvilke diskurser 

artikelteksterne teoretisk set kan afføde. 

 

3.2.1 Hvad er diskursteori? 

Diskursteorien har været et anerkendt analyseredskab de seneste årtier, hvor diskursbegrebet 

ofte brugt inden for både samfundsvidenskab og humaniora. Begrebet er svært at præcisere, 

men dækker som oftest over den måde sproget bruges som både verbal og non-verbal 

kommunikationsform (McIlvenny, 2007). Begrebet diskurs har mange definitioner, hvor 

denne afhandling vil bygge på diskurs som ”en bestemt måde at tale om og forstå verden 

(eller et udsnit af verden) på” (Jørgensen & Phillips, 1999: 9).  

 

Mange forskere opererer inde for det diskursteoretiske felt, og har hver især deres egen måde 

at benytte diskursbegrebet på, hvorfor der ikke eksisterer en fastlagt diskursanalysemetode 

(Jørgensen & Philips, 1999: 9). Dette kan både betragtes som et af feltets svagheder, men 

giver også den enkelte bruger mulighed for at benytte og tilpasse diskursteorien, så den 

fungerer i enkeltstående projekter.  

 

Før udarbejdelsen af en diskursanalyse er det vigtigt at notere at diskursanalysefeltet 

beskæftiger sig med flere filosofiske, metodologiske og teoretiske tilgange. I bogen 

Diskursanalyse som teori og metode (1999) gennemgår Louise Philips og Marianne Winther 

Jørgensen tre fundamentale tilgange til diskursanalyse; diskursteori, kritisk diskursanalyse og 

diskurspsykologi. De to forfattere giver læseren et overordnet indblik i de tre tilgange, og 
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forklarer hvordan man kan bruge forskellige aspekter af diskursteorien, så den kan tilpasses til 

den enkelte teksttype, der skal analyseres. 

 

3.2.2 Faircloughs kritiske diskursanalyse 

En diskursteoretiker, som har haft stor indflydelse på måden hvorpå diskursteori opfattes på i 

dag er Norman Fairclough. Teoretikeren er inspireret af Foucault, en af diskursanalysens 

”skabere”. Disse to forskere anser begge diskurs som værende socialt konstrueret og der er 

også enighed om, at der relation mellem samfundsmæssige og historiske forandringer og 

dannelsen af nye diskurser. Dog adskiller de to teoretikere sig fra hinanden på et punkt, som 

er en af hovedårsagerne til, at Faircloughs tilgang til diskursanalyse vil fungere som værktøj i 

denne afhandling. Hvor Foucault tager en mere abstrakt tilgang, fokuserer Fairclough meget 

på tekstlaget i analysen, som indikator til diskurs, hvorfor denne tilgang betragtes som 

brugbar til analysen af avismaterialet (Fairclough, 1992: 225). Fairclough bruger 

tekstanalysen til at anskue hvordan diskurser kan aflæses rent lingvistisk i tekster. Hermed 

kan det siges, at han kombinerer social analyse med tekstanalyse (Jørgensen & Philips, 1999: 

78). 

 

I Faircloughs kritiske diskursanalyse betragtes diskurs ikke udelukkende som konstituerende, 

men ligeledes som konstitueret. Faircloughs tilgang lægger desuden vægt på at ”diskurs er en 

vigtig form for social praksis, som både reproducerer og forandrer viden, identiteter og 

sociale relationer, herunder magtrelationer, og som samtidig formes af andre sociale 

praksisser og strukturer” (Jørgensen & Philips, 1999: 77). 

 

Fairclough præsenterer fire elementer, der som forudsætning udgør en troværdig og brugbar 

diskursanalyse: 

 

1. Metoden skal være flerdimensionel; der skal eksistere et forhold mellem diskursive og 

sociale forandringer og tekst 

2. Metoden skal være flerfunktionel; der skal være samspil mellem viden, sociale 

relationer og sociale identiteter 

3. Metoden skal være historisk baseret; tekster opstår på baggrund af tidligere tekster, og 

diskurserne heri bliver ændret på baggrund af sociale omstændigheder 
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4. Metoden skal være kritisk; den skal vise de skjulte elementer i teksten, og dermed 

fremhæve hvad man som læser ikke øjeblikkeligt ser, men som kan påvirke læseren 

(Fairclough, 1992: 8-9). 

 

Faircloughs tredimensionelle model består af tre lag, hvor de fire forudsætninger eksisterer i.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fairclough, 1992: 73) 

 

Fairclough viser med modellen at enhver form for sprogbrug er en kommunikativ oplevelse, 

som består af tre dimensioner; tekst (non-verbal eller verbal), diskursiv praksis (produktionen 

og konsumptionen af teksten) og social praksis, som alle er forbundet med hinanden. Den 

diskursive praksis omhandler den måde, tekstforfattere gør nytte af allerede eksisterende 

genrer og diskurser, når de skaber en tekst, og hvordan modtagere af teksten bruger tidligere 

diskurser i deres fortolkning og konsumption af teksten. Tekstanalysen lægger fokus på 

sprogbruget, og hvordan diskurser skabes gennem lingvistik (Jørgensen & Philips, 1999: 81-

82).  

 

Hovedformålet med den kritiske diskursanalyse er, at redegøre for de forbindelser der måtte 

være mellem social praksis og sprogbrug, og tages der udgangspunkt i teksten, som er centralt 

for analysen, påpeger Fairclough at denne kan anses som en form for skaber af eventuelle 

diskurser (Fairclough, 1992: 79). 

 

 

Social praksis  
 
 Diskursiv praksis  

 

 
Tekst 
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3.2.3 Afgrænsning  

Analysens diskursanalysemodel er leveret af Norman Fairclough, som har udviklet en model, 

der anses som anvendelig, når man skal redegøre for diskurs som social praksis. Der er mange 

diskursteoretikere at vælge imellem heriblandt teoretikere såsom Chantal Mouffe og Ernesto 

Laclau. Dog leverer disse teoretikere ikke mange redskaber, man kan bruge direkte til 

tekstnær diskursanalyse (Jørgensen & Phillips, 1999: 34). Foucaults diskursteoretiske tilgang 

kunne også fungere i denne afhandling, dog anses hans tilgang som værende mere abstrakt 

end Fairclough, som har fokus på tekstens elementer (Fairclough, 1992: 225). Derfor vil 

denne afhandlings diskursteoretiske ramme blive leveret af Fairclough, da han i modsætning 

til mange andre teoretikere fokuserer på tekstlaget i analysen og formen af dette, som vil 

spille en væsentlig rolle i netop denne afhandling grundet analysen af artikelmaterialet.  

 

Analysen vil i høj grad benytte sig af Faircloughs fire forudsætninger for en god 

diskursanalyse. Kernen i denne diskursanalyse vil ligge i den udførte meningsmåling blandt 

studerende og sprogbrugen i de to polariserede universiteters aviser. Derfor skal det noteres, 

at der vil være områder, som kunne analyseres yderligere for at få en fyldgyldig 

diskursanalyse. For at opfylde kravet til flerdimensionalitet vil meningsmålingen over 

målgruppens holdning til 7-trins-skalaen tage del i analysen med formålet at fastlægge den 

dominerende diskurs blandt målgruppen. Krav 2, flerfunktionalitet, bliver opfyldt ved at 

analysere sprogbruget i de to artikler, og kan bruges til at redegøre for afsenderens holdning 

til emnet gennem teksten. Krav 4 bliver opretholdt ved at forholde sig kritisk til teksterne, og 

undersøge hvad der er skjult i dem. Krav 3 er den del af analysen, som på nuværende 

tidspunkt ikke kan medtages i analysen. 13-skalaen blev indført i 1963 

(Undervisningsministeriet, 2004: 19) og det har ikke har været muligt at finde skriftlig 

information i form af avisartikler eller lignende om en ændring af tidligere karakterskalaer. 

Derfor har det desværre ikke været muligt at ligge et konkret mønster for tidligere diskurser 

for nyimplementerede karakterskalaer i Danmark, da sådanne ikke er udarbejdede, og det kan 

derfor ikke diskuteres hvorvidt, der har været en populistisk holdningsændring til et sådant 

tiltag gennem tiden.  
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3.3 Sproghandlingsteori 

Et udsnit af sproghandlingsteoretiske tilgange vil blive tilføjet analyserne når nødvendigt. 

Disse tilgange bliver i afhandlingen brugt til at undersøge hvilke budskaber 

analysematerialerne sigter mod at videregive, samt hvilke eventuelle underforståelser 

teksterne indeholder.    

 

3.3.1 Searle og sproghandlingens illokutionære kraft 

Searles (1999) teori tager udgangspunkt i en del af Oxford-filosoffens, Austins, 

sproghandlingsteori.  Austin klassificerede sprogets handlinger i tre kategorier:  

 

1. Den lokutionære handling, som referer til den handling, som er ytringens elementære 

handling 

2. Den illukutionære handling, som refererer til selve hensigten med talen eller ytringen 

3. Den perlokutionære handling, som refererer til den påvirkning, som talen eller 

ytringen har på modtageren (Austin, 1975: 118-125) 

 

John R. Searle (1999) byggede videre på Austins teori om den anden kategori, den 

illukutionære handling. Han inddelte denne ”hensigt med ytringen” i fem hovedkategorier, 

som er kategoriseret efter den måde hvorpå han mente, vi som mennesker bruger sproget på: 

 

1. Konstativer (vi udtrykker påstande om verden; sande eller falske) 

2. Direktiver (Vi forsøger, gennem sproget, at få folk til at udføre en bestemt handling) 

3. Kommissiver (Vi giver en forpligtelse til at udføre en handling) 

4. Ekspressiver (Vi udtrykker egne holdninger og følelser) 

5. Deklarativer (Vi ændrer verden grundet vores ytringer) 

 

 

(Searle, 1999: 148; Henriksen, 2001: 18) 

 

Disse fem hovedkategorier er med til at beslutte tekstens budskab, og afsenderens hensigt 

med det skrevne eller ytrede, og vil blive brugt til at undersøge artikelteksternes budskaber.  
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3.3.2 Grice og implikatur 

Grice (1975) behandler de indirekte sproghandlinger en smule anderledes en Searle (1999). 

Grices fokus ligger især på udviklingen i det, der bliver sagt i en sætning, til det der rent 

faktisk menes med det ytrede. Med dette menes, at en sætning kan have en anden betydning 

end det der bogstaveligt bliver udtrykt. Dette refereres til som implikatur (Henriksen, 2001: 

201-203). Et eksempel på implikatur kan være at A spørger B, om han ikke synes at det er 

koldt indenfor. Trods ytringens ordrette mening, som er, om personen har det koldt, kan 

implikaturen i denne sætning være om personen vil lukke vinduet eller skrue op for varmen 

på radiatoren.  

 

Grice opsætter et samarbejdsprincip mellem de parter, som tager del i samtalen, som han 

mener, er en forudsætning for, at implikatur kan finde sted. Samarbejdsprincippet er opbygget 

således, at det skal overholde nogle bestemte retningslinjer eller, som han kalder det, 

maksimer, for hvordan man som person bruger sproget korrekt på (Henriksen, 2001: 205-

206).  

 

Disse fire Maksimer refererer Grice til som: 

 

1. Kvantitet (vær præcis så informativ, som det kræves i den gældende situation) 

2. Kvantitet (fortæl sandheden)  

3. Relation (lad det have relevans) 

4. Takt (fortæl det klart og ordentligt) 

     Henriksen, 2001: 206) 

 

 

Implikatur som teori tager del i denne afhandling, når den sidste del af problemformuleringen 

besvares. Ved at undersøge brugen af implikatur, kan det illustreres om de polariserede 

universiteters avisartikler indeholder gemte budskaber, som forsøges at blive bragt frem 

gennem implikatur.  
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Det er et bevidst valg, at der i denne afhandling ikke vil blive udarbejdet omfangsrige 

analyser af sproghandlingerne, syntaks og semantik. De sproghandlingsteoretiske tilgange er 

blevet brugt for at identificere enkelte skjulte og åbenlyse budskaber i teksterne med det 

formål at klarlægge eventuelle diskurser og skjulte budskaber. Derfor er det kun få dele af de 

sproghandlingsteoretiske tilgange, som har en funktion i denne afhandling.  
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4. Målgruppens evaluering   

I dette kapitel vil de mest essentielle resultater opnået gennem meningsmålingen blive 

gennemgået. En analyse af disse vil danne grundlag for den videre analyse af et udsnit af 

universiteternes informationskampagner i forbindelse med implementeringen af 7-trins-

skalaen, der bliver behandler i kapitel 5.  

 

Kapitel 4 har hermed formålet at besvare det første led i den første del af 

problemformuleringen: 

 

§ I hvilket omfang er formålet med ændringen fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen blevet 

kommunikeret tilfredsstillende ud til studerende på danske videregående uddannelser, og 

hvilke to universiteters tilfredshedsgrad skiller sig mest ud fra de andre?  

 

 

Denne del af analysen vil fokusere på målgruppens vurdering af de respektive universiteters 

informative eller kommunikative formåen i forbindelse med ændringen af karakterskalaen.  

 

Som tidligere nævnt betragtes afsenderrollen i denne afhandling som værende todelt, hvor 

regeringen opfattes som det øvre afsenderorgan, mens de enkeltstående universiteter betragtes 

som sekundære afsendere. I dette afsnit vil der udelukkende fokuseres på de sekundære 

afsendere, da disse har været ansvarlige for udarbejdelsen af det, af de studerende, vurderede 

informationsmateriale.  

 

4.1 Den skriftlige information 

For at vurdere de enkeltstående universiteters skriftlige informative formåen, var det 

nødvendigt først at spørge målgruppen, om den havde modtaget skriftlig information omkring 

7-trins-skalaen fra deres universitet, hvorefter de blev bedt om at evaluere universitets 

skriftlige informationsniveau.  

 

Det fremgår tydeligt af besvarelserne, at der forestår store forskelle mellem hvert enkelt 

universitets informationsniveau. Det data, som omhandler selve distribueringen af 
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information, vil blive behandlet først, hvorefter de studerendes evaluering af hvert enkelt 

universitets informative kompetencer vil blive gennemgået.  

 

Ved spørgsmålet om distribuering af informationsmateriale findes den største forskel mellem 

CBS og AU. Hvor 62,3 procent af studerende på CBS har modtaget skriftlig information om 

skalaen, er dette tal bare 25 procent for studerende på AU. RUC er fremviser ligeledes et 

forholdsvis lavt tal på 37,4 procent, mens de resterende to universiteter ligger relativt tæt på 

hinanden, og med, set i lyset af resultaterne fra RUC og AU, ganske fornuftige tal. På AAU 

har 53,5 procent af de studerende modtaget information på skrift mod 48,3 procent fra KU. 

Tabellerne for hvert enkelt universitet kan ses i bilag 3.  

 

Umiddelbart viser disse tal, at der forestår store forskelle mellem informationsniveauet på 

hvert enkelt universitet. For endeligt at fastlægge de studerendes holdning til hvert enkelt 

universitets skriftlige kommunikative evner med hensyn til 7-trin-skalaen, blev de studerende 

bedt om at evaluere deres uddannelsesinstitutions skriftlige informative kompetencer i 

forbindelse med implementeringen af 7-trins-skalaen.  

 

Også i målgruppens evaluering af de fem universiteters skriftlige information er der mærkbare 

forskelle. Figur 2 viser målgruppens holdning til hver af de fem universiteters informative 

kompetencer.  
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Figur 2  
På en skala fra 1 til 5, hvad er din overordnede evaluering af din uddannelsesinstitutions 

informative kompetencer inden for skriftlig information i forbindelse med den nye 7-trins-

skala? 

 

Besvarelserne er vist i procent 
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5. Positiv
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 1. Negativ 2. Under middel 3. Middel 4. Over middel 5. Positiv 6. Ved ikke 

CBS 13,55 30,62 35,50 12,47 5,96 1,90 

KU 12,50 26,70 35,23 12,50 6,25 6,82 

AU 31,11 37,22 26,11 4,44 1,11 0,00 

AAU 14,36 22,28 26,24 12,38 16,34 8,42 

RUC 14,04 30,99 29,24 11,11 7,02 7,60 
 

Kilde: Meningsmåling 2008 af Helle Bjørnstrup (bilag 2) 

 

 

Ved en gennemgang af den procentvise fordeling af besvarelser fra de fem universiteter, er 

der en markant forskel mellem AU og AAU. Mens der på AU foreligger en procentvis 

fordeling i den negative ende af skalaen (point 1-2) på 68,3 procent, er denne fordeling bare 

36,6 procent på AAU. Begge universiteter har ca. 26 procent af de studerendes stemmer 

placeret i midten (point 3); en middelkarakter, som ikke anses som værende stærkt 

holdningsbetonet. I den positive ende af skalaen er der ligeledes en markant forskel mellem de 

to universiteter. Mens 28,7 procent af de studerende på AAU har vurderet universitetets 
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informative kompetencer til over middel eller er direkte positive (point 4-5), har bare 5,5 

procent af de studerende på AU et højt tilfredshedsniveau.  

 

Figur 1 viser også at studerende fra RUC, CBS og KU ligger på forholdsvis samme niveau. 

40-45 procent af stemmerne fra disse universiteter er fordelt i den negative ende af spektret 

(1-2 point). Dette gælder også for den negative ende, hvor alle tre universiteter har fået ca. 18 

procent af stemmerne på pointtrin 4-5, og til sidst har den midterliggende evaluering (point 3) 

på samtlige af de resterende universiteter modtaget 30-35 procent af stemmerne. 

 

Efter at have gennemgået denne del af empirien kan holdningstendenserne blandt de 

studerende i forbindelse med det skriftlige informationsniveau på de fem universiteter 

fastlægges. Der findes tydelige tendenser inden for både distribuering af den skriftlige 

information og målgruppens evaluering af hvert enkelt universitets informative kompetencer 

inden for området skriftlig information.  

 

To af de fem universiteter skiller sig markant ud fra de resterende tre, AU og AAU. AU 

fremstår, efter databehandlingen, som det universitet, der har modtaget flest negative 

evalueringer med en lav placering i distribuering af informationsmateriale og en 

bundplacering med hensyn til de studerendes tilfredshedsniveau, og vurderes herved som det 

universitet med færrest informative kompetencer i forbindelse med 7-trins-skalaen. Ligesom 

AU har en tydelig bundplacering, er der ligeledes et universitet, der på baggrund af data-

analysen, kla rt fremstår som det universitet med flest informative kompetencer. På trods af at 

CBS har den højeste procentvise del af studerende, som har modtaget skriftligt 

informationsmateriale, opnår AAU samlet set de bedste resultater, og kan på baggrund af 

deres resultater i begge discipliner vurderes som det universitet, som, ifølge målgruppen, har 

flest informative kompetencer. Den markante forskel på de to resultater illustrerer, at de to 

universiteter sandsynligvis har brugt forskellige informationsstrategier i forbindelse med de 

informationskampagner de eventuelt har ført ved overgangen til 7-trins-skalaen. De resterende 

tre universiteter, RUC, KU og CBS er alle placeret på samme informative niveau midt på 

skalaen.   
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4.2 Den mundtlige information 

Før en endelig vurdering af de fem universiteters informative kompetencer, vil de data der 

omhandler omfanget af den mundtlige information blive gennemgået samt de studerendes 

evaluering af hvert enkelt universitets kompetencer inden for mundtlig information i 

forbindelse med 7-trins-skalaen.  

 

Ud fra omfanget af eventuel mundtlig information, fremgår det endnu engang tydeligt af 

besvarelserne, at der eksisterer evidente forskelle mellem de fem universiteter. De studerende 

kunne afkrydse i ét af fire felter alt efter hvilket type mundtlig information, hvis nogen, de 

havde modtaget i forbindelse med den nye karakterskala. Sammenlignet med distribueringen 

af skriftlig information, ligger tallene for den mundtlige information langt lavere. 

Distribueringen af mundtlig information kan opdeles i to genrer; en formel og en uformel 

information. Hvor den formelle består af et decideret seminar eller informationsmøde 

omkring 7-trins-skalaen, og indebærer forberedelse fra universitetets side, består den 

uformelle distribuering af information givet af undervisere til studerende i undervisningen 

eller fritiden.  

 

Som tidligere nævnt er der igen tydelige forskelle mellem de fem universiteters 

informationsniveau. Hvor AAU ligger procentvis højest med 22,3 procent af studerende, der 

mener at deres universitet afholdte et arrangeret informationsmøde omkring skalaen, ligger de 

resterende fire universiteter noget lavere. På AU og KU er det ca. 5 procent af de studerende, 

der mener, at der er blevet afholdt et informationsmøde, mens disse tal ligger på ca. 1 procent 

på CBS og RUC. Disse store forskelle går dog ikke igen, ved en gennemgang af de tal, der 

omhandler den uformelle information. Her ligger de fem universiteter forholdsvis tæt, men 

trods ligheden er det stadigvæk AAU, der har modtaget det højeste procentvise tal. 35,1 

procent af de studerende på AAU har modtaget information fra deres undervisere. Tæt på 

AAU ligger AU og RUC begge med 33,9 procent, mens KU og CBS ligger lavest med 

henholdsvis 26,7 procent og 24,4 procent. Ved en gennemgang af den procentvise fordeling af 

studerende, der mener at de ikke har modtaget nogen form for mundtlig information, er der 

igen et stort skel universiteterne imellem. Her er det igen AAU der viser de bedste tal. Hvor 

bare 37,1 procent af studerende på AAU ikke har modtaget nogen form for mundtlig 
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information, er dette tal oppe på 70,2 procent på CBS. De resterende tre universiteter, AAU, 

RUC og KU, ligger alle mellem 51 procent og 58 procent. Endnu engang viser tallene at AAU 

har formået at holde et højt informationsniveau. Tabellerne for hvert enkelt universitet kan ses 

i bilag 4. 

 

Målgruppens holdningstendenser med hensyn til hvert enkelt universitets kompetencer inden 

for mundtlig kommunikation er illustreret i grafen og listen i figur 3.  

 

Figur 3 

På en skala fra 1 til 5, hvad er din overordnede vurdering af din uddannelsesinstitutions 

informative kompetencer i forbindelse med den nye 7-trins-skala? 

 

Besvarelserne er vist i procent 

 1. Negativ 2. Under middel 3. Middel 4. Over middel 5. Positiv 6. Ved ikke 

CBS 31,17 37,40 20,60 3,79 1,36 5,69 

KU 22,16 29,55 28,41 7,39 3,98 8,52 

AU 28,89 35,56 25,56 8,33 1,67 0,00 

AAU 9,90 25,74 26,24 14,85 16,34 6,93 

RUC 18,13 31,58 29,82 8,77 2,34 9,36 
 

Kilde: Meningsmåling 2008 af Helle Bjørnstrup (bilag 2) 
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Som ved den skriftlige kommunikation af 7-trins-skalaen, foreligger der evidente forskelle i 

de studerendes tilfredshedsniveau omkring de fem universiteters kompetencer inden for 

mundtlig information.  Der opleves igen markante forskelle mellem AAU og de resterende 

fire universiteter. Det illustreres at studerende fra AAU forholder sig mest positive med 31,19 

procent af stemmerne fordelt på point 4-5; den positive ende af skalaen. Dette tal er tre gange 

så højt som den positive procentvise fordeling på KU, AU og RUC, som alle tre ligger på 

omkring 10 procent. Lavest ligger CBS med 5,15 procent.  Middelkarakteren (3) strækker sig 

fra 25 til 30 procent på 4 af de fem universiteter, men CBS igen ligger lavest med 20,60 

procent. Efter gennemgangen af middelkarakteren og de to mere positivt tonede vurderinger, 

har CBS modtaget flest stemmer i den negative ende af skalaen. Med 68,57 procent af 

stemmerne fra CBS-studerende placeret i den negative ende af skalaen (point 1-2) kan det 

konkluderes, at tilfredshedsniveauet med hensyn til mundtlig information er lavest på dette 

universitet. Dog kan AU igen vurderes som havende utilfredsstillende kompetencer inden for 

mundtlig information om karakterskalaen idet dette universitet har 64,45 procent af 

stemmerne fordelt på de to negativt ladede karakterer (point 1-2). Både KU og RUC ligger 

procentvis lidt lavere med ca. 50 procent af stemmerne i den negative ende, mens AAU igen, 

som ved den skriftlige information, har færrest stemmer i denne ende med 35,64 procent; 

næsten halvdelen af den procentvise fordeling af stemmer fra studerende på CBS.  

 

Som med empirien omhandlende den skriftlige information, er der ligeledes klare tendenser 

inden for distribueringsområdet og de studerendes evaluering af uddannelsesinstitutionernes 

mundtlige informative kompetencer. Ved en sammenfatning af den ovenstående analyse, 

fremgår det tydeligt at AAU også i denne disciplin er det universitet, der besidder flest 

mundtlige informative kompetencer. Dette gælder både den førnævnte distribuering af både 

formel og uformel mundtlig information, og målgruppens evaluering af universitetets 

mundtlige informative kompetencer. I denne sammenfatning ser vi også at AU og CBS, kan 

defineres som de universiteter, som besidder færrest mundtlige informative kompetencer, 

hvor det igen er KU og RUC som ligger på et middelniveau.  
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4.3 Sammenfatning  

Efter at have undersøgt universiteternes skriftlige og mundtlige informative kompetencer, er 

det muligt at vurdere hvert universitets informationsniveau i forbindelse med 

implementeringen af 7-trins-skalaen. Selvom meningsmålingen ikke nødvendigvis illustrerer 

en ovenud positiv holdning blandt målgruppen med hensyn til de fem universiteters 

informative kompetencer, er der stadig store forskelle mellem dem, og tendenserne er 

tydelige. Der er ét universitet, som med væsentlige højere tal end de resterende fire 

universiteter, viser et langt højere kommunikationsniveau, hvilket er AAU. Distribueringen af 

både den skriftlige information og den mundtlige information har, ifølge meningsmålingen, 

været størst på AAU. Ligeledes har de studerendes tilfredshedsniveau omkring AAUs 

mundtlige og skriftlige informative kompetencer ligget langt højere end på noget andet 

deltagende universitet. Mens AAUs tal har illustreret et forholdsvist højt informationsniveau, 

har tallene fra meningsmålingen ligeledes vist, at der et ét universitet, hvis informationsniveau 

ligger langt lavere end gennemsnittet; AU. Med bundkarakterer i så godt som alle discipliner, 

kan AU vurderes som værende det universitet, der ifølge målgruppen besidder færrest 

informative kompetencer med hensyn til karakterskalaen. Distribueringen af både skriftlig og 

mundtlig information ligger samlet set lavest på AU, og efter en gennemgang af de 

studerendes evaluering af universitets informative kompetencer, viser tallene at AU er 

placeret lavest med hensyn til universitetets informationsniveau. CBS befinder sig også i den 

negative ende af skalaen, men med knapt så dårlige vurderinger som AU. Til sidst skal det i 

denne sammenfatning nævnes at RUC og KU hele analysen igennem har befundet sig på en 

midterposition. Trods CBS også ligger i den negative ende af skalaen, vil der i den kommende 

analyse af informationskampagnen udelukkende blive fokuseret på de to mest polariserede 

universiteter; AU og AAU.  
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5 Universiteternes informationskampagner 

I kapitel 4 blev universiteternes kommunikationsniveau med hensyn til 7-trins-skalaen 

undersøgt på baggrund af en meningsmåling foretaget blandt studerende på fem af Danmarks 

største universiteter. Som analysen i forrige kapitel viste, foreligger der tydelige forskelle 

mellem både distributionsniveauet af mundtligt og skriftligt informationsmateriale såvel som 

tilfredshedsniveauet blandt målgruppen med hensyn til de enkelte universiteters informative 

kompetencer.  

 

Dette kapitel har til formål at besvare det andet led i den første del af problemformuleringen: 

 

§ Hvordan har de to polariserede universiteter valgt at formidle information om 7-trins-

skalaen, og hvilke væsentlige forskelle foreligger der mellem informationskampagnerne 

fra disse to universiteter? 

 

For at forstå årsagen til disse forskelle, er det nødvendigt at give en kort gennemgang af 

informationsprocessen. Hvem har været ansvarlig for universiteternes informations-

kampagner, og har der været fælles retningslinjer, som universiteterne skulle følge ved 

udarbejdelsen af informationsmaterialet.  

 

Dette kapitel vil indeholde en kort gennemgang af kommunikationssituationen mellem 

primær og sekundær afsender og modtagergruppe. Det vil desuden forsøges at skabe overblik 

over de to polariserede universiteters informationskampagner, hvorefter en analyse og 

fortolkning af disse vil blive fremlagt med udgangspunkt i Preben Sepstrups 

kampagneteoretiske 6-trins-model.  

 

5.1 Afsender og modtagerforhold 

Som allerede nævnt i denne afhandling er der i denne kommunikationssituation både en 

primær og en sekundær afsender. Det er Videnskabsministeriet, som gennem hele 

afhandlingen vil blive betragtet som det øverste afsenderorgan, mens de fem universiteter er 

blevet præsenteret som det sekundære afsenderorgan, idet de kan betragtes som værende 

ministeriets ”talerør”. Det kan ligeledes afgøres at trods ministeriets betegnelse som den 
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primære afsender, er den også den passive afsender, idet ministeriet ikke har spillet en aktiv 

rolle inden for udviklingen af hverken den skriftlige eller mundtlige information, målgruppen 

har modtaget. Her er det derimod den sekundære afsender, universiteterne, som fungerer som 

den aktive spiller, da hvert enkelt af disse har været ansvarlige for informationsprocessen 

(Werner Hansen, 2008, bilag 1). 

 

5.1.1 Videnskabsministeriets rolle 

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny karakterskala blev der nedsat en 

Karakterkommission af Undervisningsministeriet. 

 

Karakterkommissionen havde til opgave at undersøge hvorvidt 13-skalaen gav et retvisende 

og transparent billede af den individuelle bedømmelse af studerende samt at analysere 

hvorvidt skalaen blev anvendt på samme niveau alle steder i uddannelsessystemet, for herefter 

at vurdere behovet for en ny karakterskala (Undervisningsministeriet, 2004: 6).  

 

Hvor informationsmateriale til studerende ved folkeskole, gymnasium og 

erhvervsuddannelsesniveau blev udarbejdet af det politiske organ ansvarlig for information til 

disse uddannelser, Undervisningsministeriet, blev det afgjort af Videnskabsministeriet at al 

information vedrørende 7-trins-skalaen skulle udliciteres til universiteterne. 

Videnskabsministeriet afholdte tre informationsmøder for universiteterne. Det første møde var 

for de områdeansvarlige, som var blevet udvalgt af rektor på hvert universitet. Mødet 

behandlede forskellene på den nye og den gamle karakterskala. Det andet møde var et samlet 

møde delt ud på fakulteter, hvor det sidste møde blev afholdt efter at universiteterne havde 

lavet nye studieordninger, for at sikre at hvert universitet var klar til at implementere og bruge 

den nye skala (Rosenvold Anderson, 2008, bilag 12).  

 

Efter afholdelse af de tre møder blev de enkelte universiteter gjort ansvarlige for udarbejdelse 

af informationsmateriale til ansatte og studerende. I modsætning til Undervisningsministeriet 

havde Videnskabsministeriet ikke udarbejdet en fælles vejledning til universiteterne, da 

ministeriet ikke besidder nok faglig kompetence. Der er ligeledes ikke opsat specifikke krav 

til viderekommunikationen af karakterskalaen, da universiteterne er selvejende institutioner. 

Formelt set er informationsansvaret lagt ud til rektorer på de respektive universiteter, og 
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Videnskabsministeriet skal kun indblandes, hvis der opstår nogle tværgående problemer 

(Rosenvold Anderson, 2008, bilag 12). 

 

5.1.2 Uddannelsesinstitutionernes rolle 

Som før nævnt blev alt ansvar omkring information omkring 7-trins-skalaen udliciteret til 

hvert enkelt universitet af Videnskabsministeriet. Dette inkluderede information til alle 

interessenter heriblandt studerende, undervisere, censorer og almindelige ansatte ved 

universiteterne. 

 

Uddannelsesinstitutionerne fik til rolle at udarbejde og distribuere alt information til de 

studieretninger, som hører under Videnskabsministeriet. 

 

5.2 Informationsmaterialet 

I dette afsnit refereres der til afsender, som den sekundære afsender, universiteterne, da det er 

den sekundære afsender, som har udarbejdet informationsmaterialet, der danner fundamentet 

for analysen.  

 

AU og AAUs materiale består, for begge parter, af udarbejdet informationsmateriale til 

studerende. 

 

5.2.1 Aalborg Universitet 

Et samarbejde med Studieforvaltningen på tværs af alle fakulteterne på Aalborg Universitet 

lagde baggrund for udarbejdelsen af en informationsfolder omkring 7-trins-skalaen. Folderen 

blev distribueret til alle fakulteterne med henblik på uddeling til studerende, undervisere og 

censorer, og er i følge studiechef, Preben Sørensen, blevet distribueret bredt (Sørensen, 2008; 

bilag 7).  

 

Folderen er blevet udviklet på engelsk og dansk, hvor der i denne afhandling udelukkende vil 

blive fokuseret på den danske version, idet meningsmålingen kun er foretaget blandt danske 

studerende. 
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AAUs informationsfolder, 7-trins-skalaen – Karaktergivning efter den nye skala, fylder to 

sider, og er bygget op omkring fire overskrifter; Hvorfor, Hvornår, Hvordan og Hvor. 

Hvorfor byder på en forklaring af grundlaget for overgangen fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen, 

og giver yderligere læseren mulighed for at læse mere om karakterbekendtgørelserne via 

universitets regelsamling. Hvornår referere til tidspunktet for implementering af skalaen. 

Hvordan forklarer kort om benyttelsen af skalaen, og Hvor giver læseren tilgang til et link til 

karakterbekendtgørelsen. Afslutningsvis illustrerer folderen 7-trins-skalaen nye karaktertrin, 

karakterbetegnelse og målbeskrivelser (Aalborg Universitet, 2007, bilag 5). 

 

5.2.2 Århus Universitet 

På AU har hvert af de daværende fem fakulteter på AU; det Naturvidenskabelige, 

Sundhedsvidenskabelige, Samfundsvidenskabelige, Humanistiske og Teologiske Fakultet, 

været ansvarlige for at give information til de studerende hørende under deres studieområder.  

 

Efter korrespondance med fire ud af fem fakulteter (det var desværre ikke muligt at modtage 

information fra det Naturvidenskabelige Fakultet), kan omfanget af de respektive 

informationskampagner klarlægges. Det Humanistiske Fakultet har ikke ”givet særskilt 

information til studerende om indførslen af 7-trins-skalaen” (Sølund Hansen, 2009, bilag 8). 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har lavet oplæg i en af områdets studenterforeninger 

angående overgangen til 7-trins-skalaen samt sørget for at studienævn – og vejledere var 

opdaterede, så de var kompetente til at vejlede studerende hvis nødvendigt (Dybdahl Petersen, 

2008, bilag 9). Det Teologiske Fakultet ligger ifølge studievejlederen ikke inde med 

yderligere informationsmateriale (Kristine, 2008, bilag 10). Sidst at nævne har det 

Sundhedsvidenskabelig Fakultet afholdt et informationsmøde, hvor invitationen til dette 

indeholdte en kort introduktion til skalaen. Der deltog ca. 8 i mødet, hvor to af deltagerne 

hørte under det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Toksvig, 2008, bilag 11).  

 

Det er blevet oplyst at Studieforvaltningen har udsendt en lille informationsbrochure til alle 

studerende. Dog er der opstået tvivl omkring dette i løbet af processen, idet det ikke har været 

muligt at fremskaffe denne brochure efter mange henvendelser til studienævnet og løbende 

kontakt med en ansat ved universitetet, som i sin sidste henvendelse kommer i tvivl, om der 
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overhovedet er udsendt en informationsfolder til de studerende.  (Sølund Hansen, 2009, bilag 

8). Ansatte ved AU har henvist til deres information på deres hjemmeside, som vil fungere 

som analysemateriale. 

 

Informationsmateriale t, Ny karakterskala, fokuserer på selve omregningen af karakterer fra 

13-skalaen til karakterer på 7-trins-skalaen med følgende overskrifter og fokuspunkter; 

Omregning af eksamensgennemsnit fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen ved KOT-optagelse, Hvis 

du har karakterer fra begge skalaer, Justering af gennemsnit, og Yderligere information og 

vejledning, hvor sidstnævnte giver læseren mulighed for at kontakte AUs Informationscenter 

eller læse mere om karakterskalaen på Undervisningsministeriets hjemmeside (Århus 

Universitet, 2007, bilag 6). 

 

5.3 Analyse af informationsmateriale  

En analyse af AU og AAUs informationskampagner vil blive udarbejdet i dette afsnit. Første 

del af analysen vil være baseret på Preben Sepstrups (1999) 6-trins-model, hvor 

informationsprocessen vil blive undersøgt. I forbindelse med den kampagneteoretiske model, 

vil materialets tekstuelle indhold blive analyseret på baggrund af dele fra 

sproghandlingsteorien med formål at vurdere teksten som kommunikationsmiddel.   

 

Sepstrups kampagneteoretiske 6-trins model vil danne den teoretiske ramme for analysen af 

informationsmaterialet, da der på baggrund af modellen kan dannes et indtryk af materialets 

informative niveau, som vil bidrage til en afklaring af hvert universitets 

kommunikationsniveau. Det vil ligeledes være muligt, at identificere hvor 

informationsprocessen eventuelt har svigtet og evaluere det strategiske 

kommunikationsarbejde, som informationsmaterialet lægger til grund for (Sepstrup, 2006). 

 

Sepstrups kampagneteoretiske model består af 6 trin, som alle bør overholdes for at opnå en 

resultatorienteret kommunikationsproces (Sepstrup, 1999: 51-55); eksponering, indledende 

opmærksomhed, fortsat opmærksomhed, forståelse, erindring og ændring i viden, holdning 

eller adfærd. 
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Eksponering refererer til selve distribueringen af informationen og forudsætter at 

kommunikationsproduktet, det skriftlige informationsmateriale, og målgruppe mødes; at 

produktet gøres synligt (Sepstrup, 2006: 130). 

 

 I AAUs tilfælde er folderen blevet distribueret til fakulteterne med henblik på uddeling til de 

studerende på universitetet, hvor alle studerende har fået tilsendt en informationsmail med 

folderen (Sørensen, 2008, bilag 7). Idet ”alle studerende” har været i sanseposition med 

kommunikationsproduktet giver det en formodet eksponering på 100 procent af målgruppen. 

Foruden at eksponere folderen via uddeling og e-mail, har den ligeledes været tilgængelig på 

internettet på både dansk og engelsk. 

 

På AU har det generelle informationsmateriale været tilgængeligt på deres hjemmeside, og er 

i modsætning til på AAU ikke sendt direkte ud til målgruppen. Den gruppe, som har været 

eksponeret for produktet, har derfor måtte tage en aktiv del i processen, for at modtage denne 

information, og er ikke blevet passivt eksponeret. Det er ikke muligt at sætte et tal på antallet 

af eksponerede, men det formodes at dette tal vil være under de 100 procent, som var tilfældet 

på AAU.   

 

Indledende opmærksomhed referer til kontakten med det indhold, informationsfolderne, 

som eksponeringen kan resultere i. Det er her modtageren lægger mærke til et eller flere 

aspekter af kommunikationsproduktet, og danner sig et overordnet indtryk af emnet, og hvem 

der er afsenderen. For at skabe indledende opmærksomhed er det nødvendigt at afsenderen 

fremhæver indholdets budskab (Sepstrup, 2006: 131).   

 

Den forhenværende gennemgåede meningsmåling i kapitel 4 viste, at selvom det formodes at 

informationsmaterialet er blevet eksponeret til 100 procent af målgruppen på AAU, har 53,5 

procent af denne været i kontakt med indholdet, eller kan huske at de har modtaget skriftlig 

information fra universitetet. Denne procentdel har bemærket e-mailen i deres indbakke 

indeholdende informationsfolderen, og har fået en opfattelse af, hvad den handlede om, og 

hvem der var afsender. Herved har AAU formået at opnå indledende opmærksomhed hos 

mere end halvdelen af målgruppen.  
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Det antages at procenttallet for eksponering af informationsfolderen på AU er noget lavere 

end på AAU, idet folderen ikke er blevet direkte distribueret til målgruppen, og de studerende 

derfor selv måtte søge information. Meningsmålingen i kapitel 4 viste et langt lavere tal for 

den del af målgruppen end tallet fra AAU. Hvor AAU havde opnået indledende 

opmærksomhed hos mere end halvdelen af målgruppen er dette tal kun 25 procent hos AU. 

Dette kan være forårsaget af distribueringsformen, som i modsætning til AAUs aktive 

eksponering, har været passiv.  

 

Det formodes, som tidligere nævnt, at der har eksisteret store forskelle mellem 

eksponeringsværdien på de to universiteter. Med AAUs høje eksponeringsværdi på 100 

procent er det overraskende, at procentdelen af studerende, der har været udsat for indledende 

opmærksomhed ikke er højere. Hovedårsagerne til dette er både det store informationsbehov, 

der umiddelbart ville forventes at være blandt målgruppen, samt den relevans informationen 

har for de studerende. Da ændringen i karakterskalaen har haft en direkte indflydelse på 

målgruppens hverdag og studiemæssige rutiner, ville man gå ud fra at information om et så, 

på daværende tidspunkt, nyt tiltag, ville skabe interesse. Dette skal dog sættes i perspektiv, da 

informationsbehovet kan have været dækket af andre former for information, på det tidspunkt 

informationsfolderne blev distribueret til studerende, hvilket kan have resulteret i et mindre 

informationsbehov blandt studerende. Det lave tal fra AU kan på sin vis forklares af måden 

hvorpå materialet er blevet eksponeret, dog er der andre faktorer, som kan have påvirket 

informationsprocessen; selve udformningen af informationsmaterialet og den måde materialet 

opleves på (Sepstrup, 1999: 47), idet udformningen af informationen er afgørende for den 

videre opmærksomhed og selve forståelsen af budskabet (Sepstrup, 1999: 79).  

 

Med tit len 7-trins-skalaen; Karaktergivning efter den nye skala (Aalborg Universitet, 2007, 

bilag 5) trykt med store bogstaver, forventes det som læser at få en gennemgang af selve 

karaktergivningen efter de nye regler. Overskriften er klar og præcis, og illustrerer kort 

hvilket emne folderens indhold vil berøre; et vigtigt element i at skrive en internetbaseret tekst 

(Sun Microsystems, n. d.). Derved anses blikfanget, overskriften, for at vække indledende 

opmærksomhed hos en stor procentdel af målgruppen både grundet præsentationen af emnet 

gennem overskriften, det store relevansniveau samt det eksisterende informationsbehov, 

hvilket i realiteten kan konkluderes ud fra meningsmålingens resultater. Overskriften på 
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materialet udviklet af AU Ny karakterskala (Århus Universitet, 2007, bilag 6) er ligeledes klar 

og præcis, og man forventer tillige som læser, at brochuren indeholder information om 7-

trins-skalaen.  

 

En anden faktor, som kan påvirke opmærksomhedsniveauet er eventuel støj, som er opstået i 

eksponeringsøjeblikket (Sepstrup, 1999: 79). Støj kan i dette tilfælde opstå grundet en række 

hændelser; har modtageren, da han/hun var i færd med at læse over informationsproduktet 

modtaget en længe ventet eller mere interessant e-mail, er personen blevet afbrudt et 

telefonopkald eller er der opstået en situation, hvor læseren er blevet afbrudt i læsningen af 

produktet. Disse hændelser af støj kan alle resultere i at den indledende opmærksomhed bliver 

afbrudt for bestandigt, og modtageren opmærksomhed derfor ikke fortsættes.   

 

Den del af målgruppen, som har fastholdt den indledende opmærksomhed vil opnå fortsat 

opmærksomhed. 

 

Fortsat opmærksomhed betegnes som fastholdelse af den indledende opmærksomhed, 

gennem hvilken der opnås en yderligere forståelse; har modtageren sat sig ind i materialet. 

For at opnå dette, skal emnet være relevant for modtageren (Sepstrup, 2006:131). 

 

Først må det påpeges at emnet, 7-trins-skalaen, er relevant for samtlige personer fra 

målgruppen. Ændringen af skalaen har haft indflydelse på måden hvorpå målgruppen 

evalueres i uddannelsesøjemed, og har derved medført ændringer i rutiner, der har været 

fastsat gennem målgruppens opvækst og skolegang. Dette betyder, at der forventes at være en 

naturlig interesse for emnet. 

 

For at måle omfanget af fortsat opmærksomhed er indholdet i folderen benyttet. Begge foldere 

referer til hjemmesider med yderligere information i form af bekendtgørelsen. Et rimeligt 

værktøj for at måle den videre opmærksomhed er en undersøgelse af de statistiske resultater 

opnået gennem den udførte meningsmåling, spørgsmål 6, ”Har du læst Videnskabsministeriet 

bekendtgørelse af 7-trins-skalaen?”. Ved at filtrere resultaterne på den del af målgruppen, 

som har haft indledende opmærksomhed kan den fortsatte opmærksomhed på sin vis 

illustreres. Der skal dog gøres opmærksom på, at der i denne del af analysen udelukkende 
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fokuseres på den procentvise del af målgruppen, som har haft indledende opmærksomhed. Der 

skal ligeledes noteres at denne gruppe af studerende ikke nødvendigvis har læst 

bekendtgørelsen på baggrund af referencen i informationsfolderne, men kan have taget 

initiativ til det på egen hånd. Derfor kan resultaterne ikke med sikkerhed sige om målgruppen 

udelukkende har læst bekendtgørelsen på baggrund af universiteternes informationsmateriale. 

 

Ved en gennemgang af AAUs resultater kan det fastslås at 32,4 procent af gruppen, som har 

haft indledende opmærksomhed, har læst karakterbekendtgørelsen. Dette svarer til at 35 

studerende ud af de i alt 108, som figurerer i denne del af undersøgelsen, har haft fortsat 

opmærksomhed. Tallene fra AU ligger igen lavere end dem fra AAU med en procentdel på 

24,4. Her har 11 studerende ud af i alt 45 læst bekendtgørelsen (Bjørnstrup, 2008, bilag 13). 

 

Disse tal indikerer en forholdsvis lav fortsat opmærksomhed for grupperne fra begge 

universiteter. Det er igen AU som viser de dårligste resultater. Årsagerne til dette kan være 

mange. Folderen kan være læst igennem hurtigt, personerne kan have været optaget af andre 

personlige eller studierelaterede ting mv. Ud fra tallene kan det dog afgøres at 

kommunikationsproduktet fra begge universiteter ikke har haft stærk indflydelse på gruppens 

videre læsning om emnet, hvis det måles ud fra dette parameter.    

 

Vurderes informationsproduktet fra de respektive universiteter, forefindes der væsentlige 

forskelle mellem de to produkter. Det er vigtigt at informationsmaterialet signalerer at 

budskabet er relevant og decideret vigtigt for modtageren; at det har en nytteværdi, for at den 

fortsatte opmærksomhed kan etableres (Sepstrup, 1999: 53). De fire overskrifter i 

informationsfolderen fra AAU; Hvorfor, Hvornår, Hvordan og Hvor fungerer på sin vis godt 

idet de skaber kohærens gennem en kort forklaring af baggrunden for ændringen af 

karakterskalaen (Hvorfor), hvornår ændringen træder i kraft specifikt for målgruppen 

(Hvornår), hvordan målgruppen fremover vil blive evalueret i en eksamenssituation 

(Hvordan) og hvor man kan læse mere om karakterskalaen (Hvor). Tillige gives en illustration 

af den nye karakterskala inkluderende den fastsatte beskrivelse af hver enkelt karakter. Hvor 

der i folderen fra AAU fokuseres på selve karakterskalaen, som et nyt tiltag hvis hensigt 

forklares, fokuserer informationsproduktet fra AU på omregning og oversættelse af karakterer  

 



 40

fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen, og behandler derved ikke emnet, som der refereres til i 

overskriften.  

 

Forståelse refererer til hvorvidt afsenderens information og budskab er blevet forstået som 

tilsigtet. Kan produktet medføre misforståelser eller forvirring hos modtageren (Sepstrup, 

1999: 54).  

 

Det vil i dette afsnit ikke være muligt at gøre nytte at det empiriske data, idet 

meningsmålingen ikke kan påvise graden af forståelse blandt målgruppen. Der vil derfor 

udelukkende blive fokuseret på informationsmateria let som et informationsprodukt, hvor 

analysen vil blive udarbejdet på et teoretisk grundlag.  

 

7-trins-skalaen – karaktergivning efter den nye skala giver læseren et overblik over 

baggrunden for implementeringen af 7-trins-skalaen gennem fire korte afsnit. Folderen 

indeholder ikke fagtermer, som kan være svære for målgruppen at forstå, og som ofte kan 

give forståelsesproblemer. Dog nævner afsenderen dog kun én årsag til ændringen af 

karakterskalaen, problematikken omkring 13-skalaen med hensyn til internationale 

karakteroverførsler (Aalborg Universitet, 2007, bilag 5), og udelukker derfor nogle 

elementære årsager for ændringen af skalaen. Foruden at være international anvendelig, er 

formålet med 7-trins-skalaen tillige at en bedømmelse skal udtrykke graden af målopfyldelse. 

13-skalaen blev brugt forskelligt fra fag til fag, hvilket 7-trins-skalaen søger at ændre. 

Ligeledes er målet at have en trindifferentiering i karakterskalaen (Undervisningsministeriet, 

2004: 29-35). Dette har dog intet med en decideret forståelse af folderen at gøre, men den 

ensporede information kan resultere i manglende viden omkring skalaen for modtageren, hvis 

han eller hun ikke vælger at søge mere information andetsteds. Afsenderen forholder sig 

passivt til emnet gennem hele teksten, som er udelukkende informativ. 

 

Informationsmaterialet udgivet af AU, Ny karakterskala, tager en helt anden indgangsvinkel 

til emnet. Selvom overskriften indikerer, at man som læser vil modtage information om 7-

trins-skalaen, oplyser produktet udelukkende om omregning og oversættelse af karakterer fra 

13-skalaen til 7-trins-skalaen, og ikke decideret om årsagerne til ændringen (Århus 

Universitet, 2007, bilag 6). Dette produkt indeholder heller ikke fagtermer, som adressaten 
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ikke kan forstå. Denne tekst, er i modsætning til materialet udarbejdet af AAU, mere 

personlig i sin henvendelse til læseren. Dette vises gennem brug af det personlige pronomen 

du. 

 

For kort at opsummere er der ikke nogle af de to analysetekster, som er sprogligt udfordrende, 

og som derfor ville være årsag til en manglende forståelse hos læseren.  

 

Erindring  fokuserer på hvorvidt informationskampagnens overordnede budskab bliver husket 

af modtagerne, men anses som et usikkert parameter til at måle en informationskampagnes 

effekt (Sepstrup, 1999: 54-55). 

 

Som overordnet synspunkt vurderes det at informationsmaterialets budskab er let at huske, 

idet både relevansen og informationsbehovet eksisterer i høj grad. Det kan dog diskuteres om 

denne erindring er skabt på baggrund at universiteternes informationskampagner, eller om den 

er skabt på baggrund andre medier og informationskilder, idet emnet kan betragtes som 

værende uundgåeligt for målgruppen. Det vides derfor ikke med sikkerhed, og det er svært at 

bevise, hvorvidt information omkring 7-trins-skalaen forbindes med den information, 

målgruppen har modtaget fra de respektive universiteter, eller om det er information de har 

tilegnet sig på egen vis. På baggrund af dette anses det, som oftest, som et meget usikkert 

parameter til at måle den eventuelle effekt, som kampagnerne kan have haft, og det er derfor 

ikke muligt at diskutere effekten i praksis. 

 

Ændring af viden, holdning og adfærd betegnes som den mulighed informations-

kampagnen har for at påvirke målgruppens holdning, viden og adfærd til emnet (Sepstrup, 

1999: 55). 

 

Hvorvidt målgrupperne fra de to universiteter har ændret holdning til 7-trins-skalaen på 

baggrund af informationsmaterialet kan ikke afgøres, men det formodes, at dette ikke er 

tilfældet. Da teksterne ikke indeholder nogle ekspressiver eller direktiver, som har til hensigt 

at få modtageren til at ændre holdning eller foretage sig noget (Henriksen, 2001: 18), 

formodes det, at de to informationsprodukter ikke har påvirket modtagernes holdning til 

emnet.  
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5.4 Sammenfatning  

De to informationsprodukter adskiller sig gennem indholdet; hvor produktet udarbejdet af AU 

udelukkende fokuserer på omregning og oversættelse af karakterer fra 13-skalaen til 7-trins-

skalaen, giver folderen fra AAU et større indblik i baggrunden for implementeringen af 7-

trins-skalaen. Begge produkter indeholder et lettilgængeligt sprog, og begge afsendere 

forholder sig passivt til emnet. 

 

På baggrund af ovenstående analyse betragtes årsagen til tilfredshedsniveauet med hensyn til 

universiteternes informative kompetencer at være distributionsrelateret. Hvor AAU har 

henvendt sig direkte til deres studerende ved at distribuere deres informationsfolder til 

målgruppen via e-mail og derigennem har kørt en aktiv kampagne, har AU valgt en passiv 

distribueringsform gennem publicering af information på deres hjemmeside, som formodes at 

medføre mindre opmærksomhed fra målgruppen idet de forventes at finde information om 7-

trins-skalaen på egen hånd.  
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6. Den dominerende diskurs  

Den første del af dette afsnit vil fokusere på analyseteksterne, avisartiklerne fra de to 

polariserede universiteter, som vil fungere som første led i analysen, og hører under 

Faircloughs anden forudsætning; at metoden skal være flerfunktionel. Ved at forholde sig 

kritisk til teksten, og gennem tekstanalyse undersøge hvilke budskaber og holdninger, der er 

skjult i teksterne, opfyldes Faircloughs fjerde forudsætning, en kritisk metode (Fairclough, 

1992: 9). Formålet med det første led i analysen er, at undersøge hvilke diskurser de to tekster 

teoretisk set kan afføde. 

 

Den anden del af afsnittet vil redegøre for omfanget af målgruppen, og klarlægge gruppen af 

respondenter fordelt på universiteter, som vil danne grundlag for den videre analyse. Herefter 

er målet at skabe et klart indblik i den sociale diskurs, der befinder sig inden for 

universitetsmiljøet, hvor studerende er målgruppen. Denne del af analysen dækker 

Faircloughs første forudsætning, flerdimensionalitet, for en brugbar diskursanalyse. 

Efterfølgende vil en analyse af holdningstendenserne med hensyn til 7-trins-skalaen blive 

udarbejdet, for at undersøge om de diskurser analyseteksterne teoretisk set kan afføde er 

gældende for studerende på AAU og AU. Hermed er formålet at besvare den anden del af 

problemformuleringen: 

 

§ Hvordan formidles budskabet om 7-trins-skalaen i de to polariserede universiteters 

avisartikler, og hvilke diskurser kan formidlingerne teoretisk set afføde?  

§ Hvilken holdning til 7-trins-skalaen er dominerende blandt studerende på danske 

videregående uddannelser, og hvilke årsager ligger til grund for denne? 

 

Dette afsnit vil indeholde kort præsentation af analysematerialet, da de polariserede 

universiteter, hvis universitetsavisartikler udgør dette, er fundet på nuværende tidspunkt. 

Avisartiklerne vurderes som en del af universiteternes informationskampagner, hvorfor det 

som en fortsættelse af forrige afsnit vil tages udgangspunkt i de avisartikler, som er udgivet i 

AAU og AUs universitetsaviser. Der vil i denne del af afhandlingen desuden blive fokuseret 

på teksternes genre-, adressat- og fortællerforhold, da disse analyseområder kan sige noget om 

selve teksttyperne, som der beskæftiges sig med, hvilket har relevans, når der skal undersøges, 

hvilke diskurser analyseteksterne teoretisk set kan afføde.    
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6.1 Beskrivelse af analysematerialet 

AU og AAU udgav begge en artikel i deres universitetsaviser i starten af 2007. Artiklen Den 

nye 7-trins karakterskala (Schirmer-Nielsen, 2007, bilag 14) blev udgivet i AAUs 

universitetsavis, Uglen, i marts 2007. Artiklen strækker sig over to sider og er forfattet af 

Anne-Mette Schirmer Nielsen, som har titlen specialkonsulent på AAUs 

Samfundsvidenskabelige Fakultetskontor. Den 4. april 2007 blev artiklen En skala af få ord 

(Nissen Toftdal, 2007, bilag 15) udgivet i AUs universitetsavis, Campus. Artiklen er på ca. to 

sider og er skrevet af stud.mag Camilla Nissen Toftdal.  

 

6.1.1 Den nye 7-trins karakterskala 

Artiklen er udgivet i universitetsavisen, Uglen, hvilket hovedsageligt definerer modtageren 

som studerende og ansatte ved universitetet. Afsenderen er Anne-Mette Schirmer Nielsen, 

som er specielkonsulent og ansat på AAU. Selve genren er en avisartikel, som har til formål at 

informere målgruppen om 7-trins-skalaen. Teksten gennemgår i korte afsnit de krav, som 

Karakterkommissionen har sat til en ny karakterskala, og giver en forklaring på årsagen til at 

13-skalaen ikke levede op til de fem krav. Desuden tilbydes der i artiklen en illustration af 7-

trins-skalaen, hvor samtlige syv karakterniveauer er beskrevet, og hvilke karakterer de svarer 

til på ECTS-skalaen. Artiklen byder også på en kort gennemgang af implementeringen, 

efterfulgt af en forklaring af selve overgangsperioden fra gammel til ny skala. Artiklen runder 

af med at fortælle modtageren hvor der kan søges yderligere information og henviser til 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Undervisningsministeriets udstedte 

karakterbekendtgørelser (Schirmer Nielsen, 2007, bilag 14).  

 

6.1.2 En skala af få ord 

Denne artikel består egentlig af tre mindre artikler, som alle samlet vil fungere som 

analyseteksten, og derfor kun vil refereres til som en enkelt artikel. Artiklen er udgivet i AUs 

universitetsavis, Campus, hvilket, som med anden artikel, hovedsageligt definerer modtageren 

som studerende og ansatte ved universitetet. Artiklen er på to sider og er skrevet af Camilla 

Nissen Toftdal, som er stud.mag. på AU (Nissen Toftdal, 2007, bilag 15).  
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6.1.3 Adressat – tekstens billede af sin modtager 

Teksternes afsender – og modtager forhold er tidligere blevet nævnt i indledningen, hvor 

modtagerforholdet hovedsageligt blev defineret, som den del af befolkningen, som har 

interesse inden for uddannelsessystemet herunder undervisere, censorer, studerende mv. 

Derved er den overordnede modtagergruppe tidligere blevet betegnet som forholdsvis bred. 

Foruden dette modtagerforhold, har teksterne også en såkaldt adressat. Adressaten refererer 

til den del af befolkningen, som teksten beskriver eller giver udtryk for at den er rettet mod 

(Togeby, 1993: 29). 

 

Adressaten i En skala af få ord fremgår forholdsvis hurtigt, hvis man som læser af teksten 

overvejer budskabet, og måden hvorpå teksten forklarer 7-trins-skalaens omfang. Det nævnes 

adskillige gange i teksten, at man som studerende skal være opmærksom på de nye elementer, 

som skalaen indeholder. Temaer som målbeskrivelser, studieordning, overgang fra 13-skala til 

7-trins-skala og karakterskifte er gennemgående i teksten, hvilket indikerer at forfatteren 

adresserer studerende gennem information om de elementer af 7-trins-skalaen, som har 

interesse for adressaten. Disse temaer illustrerer også den mængde af fagudtryk, som teksten 

indeholder, hvilket ligeledes indikerer, at teksten er adresseret til fagfolk inden for 

universitetsverden. Det skal dog nævnes, at der på ingen måde indeholdes komplicerede 

fagtermer i artiklen, og at de enkelte fagtermer, som eksisterer, er lette for andre at sætte sig 

ind i. Set ud fra tema og mængden af lettere fagtermer i teksten, defineres studerende på AU 

som artiklens adressat.  

 

I den anden analysetekst, Den nye 7-trins karakterskala, er adressaten mere skjult. Teksten 

virker meget formel, og der eksisterer ikke en direkte henvendelse i teksten til adressaten. 

Teksten tager dog udgangspunkt i den studerende ved at behandle de emner, som kan synes 

vigtige for de studerende med hensyn til implementeringen af 7-trins-skalaen, og det er 

ligeledes den studerende, der nævnes ofte i teksten. Teksten temaer er årsagerne til 

implementeringen af 7-trins-skalaen, årsagerne til at 13-skalaen ikke levede op til de krav, en 

karakterskala bør indeholde, og den praktiske implementering 7-trins-skalaen. Disse temaer 

synes at være relevant for underviserer så vidt som studerende, hvilket er et af de elementer, 

der slører adressaten. Dog indikerer den sidste del af artiklen at adressaten er studerende, idet 

der her refereres til karakterbekendtgørelserne fordelt på AAU’s uddannelser. Det er også i 
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dette afsnit, Vil du vide mere, at tekstens eneste personlige pronomen, og herved den eneste 

direkte henvendelse til læseren. Det begrænsede antal af personlige pronominer, indikerer 

også en manglende direkte henvendelse til læseren og hermed en forholdsvis utydelig 

adressat.    

 

Adressat- forholdet er i begge tekster defineret som værende de studerende på de respektive 

universiteter. Dog skal det noteres at der i teksten Den nye 7-trins-skala eksisterer en svag 

indikation af adressat-forholdet, og at adressaten er defineret udelukkende på baggrund af 

tekstens tema og teksten sidste afsnit, der behandler karakterbekendtgørelserne fordelt på 

AAUs uddannelser. 

 

6.1.4 Fortællerforhold 

Ved at undersøge en teksts fortællerforhold, kan afsenders holdning til tekstens tema 

defineres. En undersøgelse af hvilke underforståelser teksten indeholder, kan påpege disse 

holdninger. Togeby beskriver tekstens underforståelser, som de forhold tekstens såkaldte 

informationsstruktur giver læseren grund for at mene er realitet og gældende (Togeby, 1993: 

28). Disse underforståelser kan man undersøge nærmere ved at undersøge  de sproglige 

funktioner og ordvalg, der eksisterer i teksten. Tekstens underforståelser kan påpege hvilke 

holdningstendenser, der eksisterer i teksterne, og derved hvilke diskurser de hver især 

teoretisk set kan afføde.  

 

De samme ting og begivenheder kan blive beskrevet på utallige måder, og hver måde 

medfører hver sin mening. Ord kan være neutrale eller positivt – eller negativt tonede. Den 

”samme” tekst kan skrives på mange måder, men meningen afhænger af valgte synonymer, 

der har forskellige konnotationer. En tekst kan hermed have både negative og positive 

konnotationer (Bülow-Møller et al, 1998: 43). Adjektiver er holdningsbetonede ord, og er en 

god indikator til at afgøre afsenders perspektiv (Bülow-Møller et al, 1998: 46). Der kan i 

sætninger opstå underforståelser, som fortælleren eller afsenderen af en given tekst mener 

med det der skrives eller siges uden at være dét, der er formuleret i ord. Dette refereres til som 

implikatur (Henriksen, 2001: 201-2002). Et eksempel på implikatur kunne opstå i en 

situation, hvor en person henvender sig til en anden og spørger: ”Kan du nå kaffen?”. 

Meningen med dette spørgsmål er ikke hvorvidt den anden person kan nå kaffen, men 
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derimod om han eller hun vil række personen kaffen. Hermed implicerer spørgeren en anden 

mening end det der siges, og ville i de fleste tilfælde blive tolket, som den mening, som 

spørgeren ønsker at få frem.  

 

AAUs artikel, En skala af få ord, indeholder et stort antal adjektiver til at beskrive 7-trins-

skalaen, og procedurer forbundet med denne. Læseren bliver allerede præsenteret for 

afsenderens holdning til 7-trins-skalaen i overskriften, hvor den beskrives som en skala af få 

ord (Nissen Toftdal, 2007: 8). Ordvalget i overskriften giver udtryk for at den nye 

karakterskala indeholder for lidt. Adjektivet minimalistisk binder sig til artiklens overskrift, 

og havde man som læser set ordet minimalistisk uden tilhørende ord, og uden overskriften i 

denne tekst, ville ordet ikke betragtes som værende negativt ladet. Dog er adjektivet 

minimalistisk negativt ladet i netop denne sammenhæng idet ordet fungere i forlængelse af 

overskriften, hvilket i sidste ende giver navneordet i den nye, minimalistiske 7-

trinskarakterskala en negativ konnotation, da manglen på indhold, som nævnt, bliver 

understreget. Den nye, minimalistiske 7-trinskarakterskala implicerer tillige at der er en 

forhenværende karakterskala, som ikke var minimalistisk. Dette indikeres af adjektivet nye. 

Hermed udtrykkes afsenderens holdning til 13-skalaen implicit i denne sætning i det den 

fremhæves som det foretrukne valg af karakterskala gennem den negative fremlæggelse af 7-

trins-skalaen og dens mangel på nuancering.  

 

Allerede i samme underoverskrift er den næste holdningsbetonede sætning; ” ... det er 

underlagt tunge og ufleksible administrative procedurer” (Nissen Toftdal, 2007: 8). Der 

refereres i denne sætning til arbejdet med at udforme nye målbeskrivelser for hvert enkelt fag 

på universiteterne. Adjektiverne tunge og ufleksible giver en negativ konnotation af 

universiteternes administrative procedurer i forbindelse med implementeringen af 7-trins-

skalaen. I artiklens anden spalte kommer tekstens afsender yderligere med antagelser om at 7-

trins-skalaen ikke vil fungere: Men proceduren er alt for omstændelig. Den frister til åbne og 

uigennemsigtige formuleringer, og derfor kan den føre til urealistisk mange klagesager fra de 

studerende (Nissen Toftdal, 2007: 8). Trods at disse klagesager på daværende tidspunkt ikke 

var en realitet, og afsenderen heller ikke har nogle udtalelser fra fagfolk angående denne 

problematik, som kan støtte op omkring hendes udtalelse, betragtes denne blandt mange, som 
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afsenders personlige holdning og en direkte spekulation uden egentlige beviser, som ønskes 

videregivet til adressaten.  

 

Et andet eksempel på en negativ konnotation forekommer i den sidste del af artiklen i delen 

der omhandler karakterskifte. I denne underoverskrift omtales de studerende som ”Duracell-

kaniner, der haster af sted mod det samme mål” (Nissen Toftdal, 2007: 9). I daglig tale 

referer Duracell, som batteriet, der aldrig løber tør for strøm, hvilket normalt ikke ville blive 

anset som værende negativt. Dog har Duracell-kaniner i dette tilfælde en negativ konnotation, 

idet ordet illustrerer studerende som havende robot- lignende adfærd, og implicerer at 7-trins-

skalaen udelukker det kreative aspekt af evalueringen, som 13-skalaen havde. Igen er det 

underlagt i teksten, at det eksisterer en anden karakterskala, som er foretrukket. 

 

Teksten indeholder mange af disse fremviste afsenderperspektiver, hvor de gennemgående i 

teksten er negativt tonede, hvilket kan fremsætte en formodning om at teksten udtrykker sig 

ud fra en anti-7-trins-skala-diskurs. Ved at udelukke at fremlægge artiklens indhold ud fra 

jeg’ets synspunkt fremlægger afsenderen sin kritik af karakterskalaen som decideret fakta, og 

tager ikke ejerforhold over de ekspressiver, som teksten indeholder.  

 

Den anden analysetekst, Den nye 7-trins karakterskala, holder sig meget til bekendtgørelsen, 

og kan egentlig betragtes som en form for resumé af Karakterkommissionens bekendtgørelse. 

I modsætning til En skala af få ord forholder afsenderen af denne artikel sig passivt til emnet, 

og holder en objektiv synsvinkel. Overordnet beskriver teksten årsagerne til den nye 

karakterskala. Sætninger som Af de fem krav til en tidssvarende karakterskala opfylder 13-

skalaen kun de to og Derfor anvendes 13-skalaen ikke ensartet i hele uddannelsessystemet 

(Schirmer Nielsen, 2007: 12) er gennemgående i hele artiklen. Der forekommer hyppigt 

beskrivelser af hvorfor 13-skalaen ikke er et optimalt evalueringsværktøj, og hvilke 

egenskaber 7-trins-skalaen har, der gør at den opfylder de fem krav karakterkommissionen har 

nedsat. En sætning som De nye karakterskalaregner giver på en gang de studerende en 

styrker retssikkerhed og en mulighed for at styrke egen læreproces (Schirmer Nielsen, 2007: 

13) implicerer at 13-skalaen ikke gav de studerende den samme grad af retssikkerhed og 

styrkelse af egen læreproces som 7-trins-skalaen gør. De beskrivelser og sammenligninger der 

eksisterer i teksten omkring 7-trins-skalaen og 13-skalaen samt den implikatur, som i det 
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skjulte viser at 7-trins-skalaen giver de studerende bedre vilkår, fremsætter en formodning om 

at der i teksten eksisterer en pro-7-trins-skala-diskurs. 

 

6.1.5 Genre  

En teksts genre henviser til hvilken type teksten er. En teksts genre bestemmer ofte hvor 

relevant det er, at afsenderen udtrykker sin egen holdning til tekstens indhold eller tema 

(Bülow-Møller et al, 1998: 17). Der er f.eks. stor forskel på mængden af 

holdningstilkendegivelse i et læserbrev og en konto-oversigt fra banken.  

 

Begge analyseteksterne hører under genren avisartikler. Umiddelbart bør man som læser gå 

ud fra, at en avisartikel skal informere læseren om det tema eller emne, som bringes op i 

artiklen. Dog er der, som med mange andre teksttyper, forskelle på måden hvorpå en 

avisartikel er skrevet.  

 

John R. Searle (1999) klassificerer sproghandlinger i fem hovedkategorier, som svarer til de 

fem måder vi bruger sproget på: 

 

1. Konstativer (Vi udtrykker påstande om verden; sande eller falske) 

2. Direktiver (Vi forsøger, gennem sproget, at få folk til at udføre en bestemt 

handling) 

3. Kommissiver (Vi giver en forpligtelse til at udføre en handling) 

4. Ekspressiver (Vi udtrykker egne holdninger og følelser) 

5. Deklarativer (Vi ændrer verden grundet vores ytringer) 

 

                          (Henriksen, 2001: 18) 

 

En tekst indeholder ofte aspekter af flere kategorier. En skala af få ord er et eksempel på 

dette. Først indeholder teksten en stør mængde af konstativer, hvor afsenderen giver læseren 

information om 7-trins-skalaen herunder forklaring på de nye målsætninger, proceduren 

omkring dem, vigtigheden af studieordningen, og problematikken omkring karakterskifte. 

Trods denne konstaterende information fra afsenders side, er den store mængde konstativer 

tillagt et stort antal ekspressiver. Det er gennemgående i teksten at afsenderen udtrykker egen 
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holdning til 7-trins-skalaen gennem sprogbrug, som der før i dette afsnit er nævnt eksempler 

på. Holdningen, der udtrykkes gennem ekspressiver, som før nævnt, negativ hvilket igen 

indikerer, at der eksisterer en anti-7-trins-skala-diskurs i analysematerialet fra AU.  

 

Analyseteksten fra AAU, Den nye 7-trins-skala, indeholder udelukkende konstativer. Teksten 

forekommer som et resumé af karakterbekendtgørelsen, og afsenderen infiltrerer ikke sine 

egne holdninger i teksten, og teksten forekommer derfor udelukkende informativ. Derfor er 

den eneste diskurs, som kan afspejles af denne artikel, den diskurs, som er kendetegnende i 

bekendtgørelsen, og som naturligvis er pro-7-trins-skalaen. Der kan være flere årsager til 

forskellen mellem måden hvorpå de to forfattere udtrykker sig på og den i analyseteksterne 

udtrykte diskurs. 

 

Først skal man notere forskellen mellem afsenderne rent fagligt. Afsenderen fra AU er en 

studerende, som selv, rent karaktermæssigt, er blevet påvirket af de ændringer, der er 

foretaget i karakterskalaen. Der er sandsynlighed for at hendes karakterer blevet nedgraderet i 

forbindelse med konverteringen til 7-trin-skalaen, hvilket kan påvirke hendes negative syn på 

den nye karakterskala. Afsenderen af artiklen fra AAU er ansat ved universitetet, og det 

forventes derfor, at hun forholder sig objektivt til emnet idet universiteterne, som tidligere 

nævnt, fungerer som regeringens talerør angående 7-trins-skalaen.  

 

Afsenderen af Den nye 7-trins karakterskala forholder sig objektivt til emnet, og betragtes 

som regeringens talerør; formodentlig grundet afsenderens stilling som ansat på universitetet. 

7-trins-skalaen bliver omtalt som den foretrukne karakterskala igennem hele teksten, hvor 13-

skalaen bliver præsenteret som en karakterskala med mangler. Teksten præsenterer 

kontinuerligt undertoner, der teoretisk set kunne afføde en pro-7-trins-skala-diskurs. Dette 

illustreres gennem sprogbruget, der fokuserer på positive konnotationer af 7-trins-skalaen og 

implikatur, der giver udtryk for manglende sikkerhed og muligheder for studerende i 

forbindelse med 13-skalaen.  

 

6.2 Målgruppe og holdning  

Gennem den indsamlede empiri er målet i denne del af afsnittet at definere respondenterne 

som målgruppe, samt at klarlægge den samlede respondentgruppes holdningstendenser med 
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hensyn til 7-trins-skalaen og de årsager, der kan ligge til grund for den gældende diskurs i 

forbindelse med den ændrede karakterskala. Herefter vil besvarelser modtaget fra studerende 

fra de to polariserede universiteter, AU og AAU, blive analyseret, for at undersøge om 

holdningstendenserne med hensyn til 7-trins-skalaen stemmer overens med de diskurser, som 

eksisterer i de respektive universiteters avisartikler. 

 

6.2.1 Respondenterne  

Som tidligere nævnt består målgruppen af studerende fra fem større universiteter i Danmark; 

Handelshøjskolen i Købehavn (CBS), Københavns Universitet (KU), Århus Universitet (AU), 

Aalborg Universitet (AAU), Handelshøjskolen i Århus (ASB), Roskilde Universitetscenter 

(RUC) og Syddansk Universitet (SDU). Målgruppen vil i denne afhandling repræsenteres af 

1.119 studerende. Kigger vi nærmere på deltagerfordelingen, kan det bekræftes af antallet af 

besvarelser ligger jævnt fordelt på fire af de syv universiteter med kun en enkelt resultatstærk 

afvigelse, samt to universiteter, som vurderes som værende ubrugbare som enkeltstående 

analysedele grundet meget få besvarelser, men vil være en del af helhedsanalysen. Den 

resultatstærke undtagelse er CBS med 369 besvarelser (33,1 %) mod 176 besvarelser (15,7 %) 

fra KU, 180 besvarelser (16,1 %) fra AU, 202 besvarelser (18,1 %) fra AAU og 171 

besvarelser (15,3 %) fra Roskilde RUC. Afslutningsvis kan nævnes ASB med 2 besvarelser 

(0,2 %) og SDU med 5 besvarelser (0,4 %). Fordelingen af besvarelser fra hvert enkelt 

universitet er illustreret i figur 4. Se evt. også bilag 2.  
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Figur 4 

Besvarelser fordelt på universiteter 

  

A: Handelshøjskolen i København (CBS) 
B: Københavns Universitet (KU) 
C: Århus Universitet (AU) 
D: Aalborg Universitet (AAU) 
E: Handelshøjskolen i Århus (ASB) 
F: Roskilde Universitetscenter (RUC) 
G: Syddansk Universitet (SDU) 
H: Andet  
 
Kilde: Meningsmåling 2008 af Helle Bjørnstrup 
 
 

6.2.2 Den dominerende diskurs blandt målgruppen  

Den fremherskende holdning hos den primære afsender, regeringen, til en ændring af 

karakterskalaen kan ganske ræsonnabelt siges at være pro-7-trins-skalaen. Dette ses som en 

selvfølge, idet denne fungerer som beslutningstageren bag initiativet om 7-trins-skalaen, og 

det betragtes derfor som en unødvendig disciplin at analysere dennes holdning yderligere. I 

stedet vil dette afsnit redegøre for og analysere den gængse holdning blandt én af de grupper, 

der som følge af 7-trins-skalaen, kan have oplevet ændringer i deres tilværelse; studerende på 

landets universiteter. 

 

For at danne et billede af den gældende diskurs blandt denne målgruppe, blev målgruppen 

bedt om at definere deres overordnede holdning til ændringen af karakterskalaen fra 13-

skalaen til 7-trins-skalaen på en skala fra 1 til 5, hvor 1 refererer til en negativ holdning og 5 

til en positiv holdning. Kurven nedenfor illustrerer besvarelser fra studerende fra de fem 

universiteter, samt en illustration af den samlede målgruppes holdning.  
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Figur 5 

På en skala fra et 1 til 5, hvad er din overordnede holdning til ændringen af 
karakterskalaen fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen?

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Negativ Under middel Middel Over middel Positiv Ved ikke

B
es

va
re

ls
er

 i 
pr

oc
en

t

Århus Universitet

Aalborg Universitet

Københavns
Universitet
Handelshøjskolen i
København
Alle Universiteter

Roskilde
Universitet

 
 

Kilde: Meningsmåling 2008 af Helle Bjørnstrup 

 

Som illustreret i holdningsoversigten i figur 5, foreligger der en tydelig tendens blandt 

målgruppen; en tendens man umiddelbart kan kalde en anti-7-trins-skala-diskurs. Ved at 

studere den procentvise fordeling nærmere, er det muligt at få et mere overskueligt billede af 

den indsamlede data. Kurven, som illustrerer den samlede målgruppes holdning, vil blive 

gennemgået først. Ser vi bort fra de 0,9 procent, der har krydset af i ved ikke, viser tallene en 

klar holdningstendens. Målgruppen resultater ligger overvejende i den negative del af kurven 

med lidt mere end 67 procent, fordelt på de to negative vurderinger af ændringen af 

karakterskalaen (negativ og under middel). Hertil er der ca. 20,5 procent, det er placeret i 

kategorien middel og er derved personer uden nogen stærkere holdning til ændringen, og til 

sidst har vi den gruppe af studerende, der er tilfredse med eller positive over for det 

karakterskalamæssige skift. Denne gruppe regnes for 11,5 procent. Derved kan det 

konkluderes at der er en stor overvægt at negativitet omkring 7-trins-skalaen.  

 

Den indsamlede data fra de to polariserede universiteter, som fungerer som afhandlingens 

fokus-universiteter, viser ikke markante forskelle, og kurven for disse afspejler resultaterne 
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fra de resterende tre universiteter samt den samlede målgruppe, som vist i figur 5. Kurven 

nedenfor illustrerer den data, som meningsmålingen har givet fordelt på de to polariserede 

universiteter. 

 

Figur 6 

På en skala fra et 1 til 5, hvad er din overordnede holdning til ændringen af 
karakterskalaen fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen?
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Kilde: Meningsmåling 2008 af Helle Bjørnstrup 

 

Omkring 13 procent af respondenterne fra begge universiteter ligger i den positive ende af 

skalaen (over middel og positiv). Dog er der en mindre afvigelse blandt de respondenter, som 

er placeret i den mere negative ende af skalaen (under middel og negativ). Disse data 

indikerer at studerende fra AU forholder sig en smule mere positivt til 7-trins-skalaen end 

respondenterne fra AAU. På AU er 59,44 procent af besvarelserne placeret i den negative 

ende af skalaen mens resultaterne fra AAU viser en procentvis fordeling på 66,34 i denne 

ende. Dog er forskellen på disse tal marginale, og betragtes som forholdsvis ubetydelig. 

Samlet set har begge universiteter en stærk negativ holdning til 7-trins-skalaen, og afspejler 

diskursen blandt den samlede målgruppe analyseret tidligere i dette afsnit.  
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6.2.3 Årsagerne til den gældende diskurs  

Der er flere årsager, som kan danne grundlag for denne gennemgående holdningstendens 

blandt målgruppen. Disse vil blive gennemgået nedenfor for at danne en forklaring på den 

gældende negative holdning til 7-trins-skalaen blandt målgruppen herunder de to polariserede 

universiteter. 

 

Det forestår flere grunde til den dominerende holdning, men der kan til stadighed konstateres 

et begrænset antal årsager til denne ved gennemgangen af målgruppens kommentarer om 7-

trins-skalaen (Bjørnstrup, 2008, bilag 16). Idet det ikke var obligatorisk for deltagerne i 

undersøgelsen at tilføje egne kommentarer, viser denne data et delvist begrænset omfang af 

hele deltagergruppen, hvilket skal noteres før den videre læsning.  

 

En forholdsvis stor del af deltagerne mener at skalaen er for unuanceret idet der er for store 

spring mellem hver enkelt karakter, især i midtersektionen (karaktererne 4, 7 og 10). Dette 

gør, ifølge besvarelserne, karaktergivningen for bred. Der er tillige en relativ stor del af 

kommentargiverne, der stiller sig uforstående over for selve valget af skala. Det undrer denne 

del af målgruppen, at ministeriet ikke har valgt at implementere en allerede eksisterende skala 

såsom den amerikanske karakterskala eller en skala med mindre skel, som f.eks. kunne gå fra 

1 - 7, når målsætningen med denne ændring var at implementere en skala, som kunne 

anvendes på et internationalt plan. Det undrer nogle at man har ”bygget” videre på 13-

skalaen, og det findes forvirrende, at der er nogle gengangere fra den gamle karakterskala, 

hvilket gør, at man rent mentalt forbinder karaktererne med 13-skala-karaktererne. Dette 

betragtes af en del af målgruppen, som en stor barriere for en gennemført implementering af 

skalaen. Hertil kommer, at en del ikke mener at 7-trins-skalaen er internationalt kompatibel, 

og derfor ikke lever op til regeringens målsætning. Dette begrundes på sin vis med, at de nye 

karakterniveauer ikke stemmer overens med for eksempel niveauerne på den amerikanske 

skala; hvor et dansk 7-tal anses som en god middelkarakter i det danske uddannelsessystem, 

anses det amerikanske C som en forholdsvis dårlig karakter. Ligeledes er 2 på den nye skala 

bestået, mens D, som den konverteres til i det amerikanske system, ikke bestået. Hertil 

kommer, at det amerikanske system bruger ”plus” og ”minus” til at nuancere 

karaktergivningen; et begreb, som ikke er tillagt 7-trinsskalaen. Desuden er der stor 

utilfredshed blandt deltagerne over hvordan omregningen af karakterer givet på 13-skalaen 
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har været. Mange føler at deres tidligere karakterer er faldet i værdi, og især gennemsnittet har 

fået konsekvenser. Dette omhandler især de studerende, der har fået konverteret deres 

tidligere 9-taller til 7-taller på den nye skala, hvor det menes at den præstation de har lavet på 

daværende tidspunkt, er lagt på niveau med et lavere niveau; 8-tallet. Derfor mener mange 

også at det gamle 8 og 9-tal er for forskellige til at blive samlet til en enkelt karakter. Det 

menes også af nogle deltagere, at 7-trins-skalaen ikke er forstået af eksaminatorer og censorer, 

hvor de føler, at disse til tider konverterer karakterer fra 13-skalaen til de nye karakterer på 7-

trins-skalaen.  Med reference til de enkelte karakterer, foreligger der også mistillid til disse. 

Det er især karaktererne -3, 7 og 12, som er problematiske. Først anses det som direkte 

nedladende af nogle deltagere, at man kan modtage en minus-karakter. Nogle mener desuden 

at 7-tallet er gået hen og blevet den såkaldte ”automatiske” karakter, og at 12-tallet ikke 

bruges som tilsigtet, og det derved stadig anses som en undtagelseskarakter af eksaminator og 

censor. Det frygtes tillige af nogle deltagere, at 7-trins-skalaen ikke er blevet præsenteret 

ordentligt til erhvervslivet, og at dette vil påvirke deres muligheder på arbejdsmarkedet efter 

endt uddannelse (Bjørnstrup, 2008, bilag 16).  

 

En konsekvens af disse kommentarer, og den usikkerhed der eksisterer blandt målgruppen 

med hensyn til 7-trins-skalaen, kommer blandt andet til udtryk på Handelshøjskolen i 

København, hvor den enhed i Studieadministrationen, som håndterer eksamensklager, har 

udtrykt, at de oplever et stigende antal eksamensklager efter at 7-trins-skalaen er 

implementeret som bedømmelsessystem (Werner Hansen, 2008, bilag 1). 

 

6.3 Sammenfatning  
Analyseteksterne fra de to polariserede universiteter, En skala af få ord og Den nye 7-trins 

karakterskala, har, trods samme genre, hver sin agenda. En skala af få ord er ladet med 

negative konnotationer omkring 7-trins-skalaen, og afsenderens holdning til emnet synes 

stærk i den ekspressive tekst. I teksten refererer afsenderen til 7-trins-skalaens manglende 

nuancering og lægger tryk på, at denne karakterskala ikke vil fungere i uddannelsessystemet. 

Afsenderens sprogbrug og brug af implikatur illustrerer tydeligt at teksten teoretisk set kunne 

afføde en anti-7-trins-skala-diskurs.  
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Afsenderen af Den nye 7-trins karakterskala forholder sig objektivt til emnet, og betragtes 

som regeringens talerør; formodentlig grundet afsenderens stilling som ansat på universitetet. 

7-trins-skalaen bliver omtalt som den foretrukne karakterskala igennem hele teksten, hvor 13-

skalaen bliver præsenteret som en karakterskala med mangler. Teksten præsenterer 

kontinuerligt undertoner, der teoretisk set kunne afføde en pro-7-trins-skala-diskurs. Dette 

illustreres gennem sprogbruget, der fokuserer på positive konnotationer af 7-trins-skalaen og 

implikatur, der giver udtryk for manglende sikkerhed og muligheder for studerende i 

forbindelse med 13-skalaen.  

 

Derved formodes forskellen på diskurserne i de to tekster at være afsenderrelateret, da En 

skala af få ord er skrevet af en studerende på AU og Den nye 7-trins karakterskala er forfattet 

af en konsulent ansat ved universitetet. Derved har de to afsendere hver sit formål; én har til 

formål at tilkendegive sin holdning om den nye karakterskala, mens den anden, gennem 

ministeriet, har fået til opgave at informere studerende om skalaen, og grundet sin funktion 

forholder sig passivt til emnet.   

 

Det er på baggrund af den indsamlede empiri set at der forefindes en forholdsvis negativ 

holdning til ændringen af karakterskalaen. 67 procent af den samlede målgruppe har en 

negativ holdning til skalaen mod de 11,5 procent, som har vurderet ændringen som værende 

posit iv. Derved kan det fastlægges, at der eksisterer en overordnet anti-7-trins-skaladiskurs 

blandt målgruppen. Lignende resultater er gennemgående for den fem universiteter, hvorfor 

der på de to polariserede universiteter også eksisterer en anti-7-trins-skala-diskurs.  

 

Der er intet af den gennemgåede empiri. der peger på en direkte utilfredshed over ministeriets 

beslutning om at ændre karakterskalaen, men kritikken retter sig mod 7-trins-skalaens 

udformning, den unuancering skalaen byder på, konverteringen af karakterer fra 13-skalaen, 

dens mangel på international anvendelighed og problematikken om, at den ikke bruges at 

eksaminatorer og censorer som tilsigtet. Dette lægger til grund for den negative 

holdningstendens blandt målgruppen.  
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Overordnet kan det derfor konstateres at holdningstendensen ikke nødvendigvis ligger til 

grund for en decideret ændring af karakterskala, men derimod til den løsning eller det 

evalueringsværktøj, som 7-trins-skalaen har vist sig at være. 
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7. Konklusion 

Denne afhandling havde til formål at undersøge de danske højere uddannelsesinstitutioners 

informative kompetencer, samt at klarlægge de diskurser, som eksisterer i det danske 

universitetsmiljø med hensyn til 7-trins-skalaen, der blev implementeret på dette område i 

september 2007. 

 

Gennem en gennemført meningsmåling, var det muligt at måle de respektive fem 

universiteters informative kompetencer udfra den meningsmåling, som blev gennemført 

blandt målgruppen; danske universitetsstuderende. Der eksisterer markante forskelle med 

hensyn til målgruppens vurdering af universiteternes informationsniveau, og besvarelserne 

har vist, at det især er Aalborg Universitet, som har formået at løse denne 

kommunikationsopgave succesfuldt, mens Århus Universitet er det universitet, som af de 

studerende, har fået den dårligste bedømmelse. Disse to polariserede universiteters 

informationskampagner har differentieret sig fra hinanden på et par områder. Først at nævne 

har Aalborg Universitet valgt at nå ud til de studerende gennem en aktiv kampagne, hvor 

universitetet har henvendt sig til hver enkelt studerende via e-mail med en udarbejdet 

informationsfolder. Derved har de formået at eksponere deres informationsprodukt til hele 

deres målgruppe. Århus Universitet har derimod valgt at publicere deres information på deres 

hjemmesider, hvilket forårsager at kampagnen er passiv og de studerende skal gå aktivt ind på 

deres hjemmeside, for at finde information om 7-trins-skalaen. Trods produkterne afviger fra 

hiananden i emnefokuset, hvor Aalborg Universitet beskæftiger sig med baggrunden for 

implementeringen af 7-trins-skalaen, og Århus Universitet udelukkende har fokus på 

omregning af karakterer fra 13.skalaen til 7-trins-skalaen, betragtes det største parameter for 

forskellene mellem målgruppens tilfredshedsniveau at være distributionsrelateret.   

 

Analyserne foretaget af de to avisartikler udgivet af de to polariserede universiteter med 

henblik på at undersøge hvilke diskurser disse tekster teoretisk set kan afføde, viste markante 

diskursive forskelle. Mens ana lysematerialet fra Aalborg Universitet indeholdt undertoner, 

som pegede mod en pro-7-trins-skala-diskurs, viste artiklen fra Århus Universitet det 

modsatte med en stærkt ekspressiv tekst, der klart antydede en anti-7-trins-skala-diskurs. Den 

flerdimensione lle del af analysen, som er baseret på den udarbejdede meningsmåling, viste, at 

der eksisterer klare holdningstendenser blandt målgruppen; både som samlet enhed, og som 
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enkeltenheder repræsenteret af resultaterne fra Århus Universitet og Aalborg Universitet. 

Årsagerne til denne negative holdningstendens er ikke direkte rettet mod en ændring af det 

danske bedømmelsessystem, men derimod retter kritikken sig mod 7-trins-skalaens 

udformning, dens unuancerede format, problematikken omkring devaluering af karakterer ved 

konvertering til 7-trins-skalaen, dens mangel på international anvendelighed og 

problematikken om, at den ikke bruges af eksaminatorer og censorer som tilsigtet.  

 

Denne tydelige anti-7-trins-skala-diskurs blandt målgruppen, er, som nævnt, dog kun afspejlet 

i én af analyseteksterne. Årsagen til dette formodes at være afsenderrelateret. Hvor En skala 

af få ord er et produkt af en studerende, er Den nye 7-trins karakterskala et produkt af en 

konsulent ansat ved universitetet. Idet universiteterne har fået til opgave af regeringen at 

informere studerende om 7-trins-skalaen, betragtes Aalborg Universitets artikel som et led i 

denne information, hvorfor det falder naturligt, at afsenderen forholder sig passivt til emnet. 

Afsenderen af En skala af få ord er derimod en del af den målgruppe, som er blevet undersøgt 

i den flerdimensionelle del af denne analyse, og diskursen i analyseteksten reflekterer derved 

de data, som er udarbejdet på baggrund af meningsmålingen; en anti-7-trins-skala-diskurs.  
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Perspektivering  

Studerende er gennem hele deres skolegang blevet evalueret for deres præstationer. Denne 

evaluering, og de karakterer, man som studerende modtager, om det så er i folkeskolen, 

gymnasiet, universitetet eller en fjerde uddannelsesinstitution,  spiller den væsentligste rolle 

for den individuelles fremtid. Der er på baggrund af denne evaluering, man bliver optaget på 

et studie, og efterfølgende har det ofte en indflydelse på hvilken ansættelse man får, når man 

kommer ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. 

 

Derfor er en karakterskala af stor betydning for den studerende befolkningsgruppe, og en 

ændring af denne kan skabe utilfredshed og utryghed, hvis den nye karakterskala ikke er 

udarbejdet, som forventet af gruppen, hvilket har været tilfældet i denne undersøgelse.   

 

Som en forlængelse af denne afhandling ville det være naturligt at undersøge andre 

målgruppers holdning til 7-trins-skalaen såsom undervisere på danske 

uddannelsesinstitutioner. Et interessant emne er at undersøge hvorvidt denne målgruppe har 

forstået 7-trins-skalaen som tilsigtet, og om karakterskalaen er blevet korrekt implementeret 

blandt den, eller om der rent praktisk tages udgangspunkt i 13-skalaen i en 

evalueringssituation, som denne afhandling har vist at mange studerende frygter. Desuden 

ville det være relevant at undersøge denne målgruppes generelle holdning til 7-trins-skalaen, 

for at se hvorvidt denne afspejler de studerendes. Var tilfældet dette, ville det næste skridt 

være at konfrontere Karakterkommissionen med det formål, at undersøge hvilken research de 

har foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af 7-trins-skalaen, og om kommissionen har 

overset nogle vigtige elementer under udviklingen af skalaen. Med elementer menes hvorvidt 

kommissionen har haft kontakt med den del af befolkningen, som er blevet berørt af 

implementeringen af den nye karakterskala, og eventuelt har søgt information hos disse i 

processen 

 

En anden problemstilling, som findes interessant at undersøge nærmere, er den 

kommunikation, som har eksisteret mellem Videnskabsministeriet og universiteterne. 

Videnskabsministeriet har fraskrevet sig alt ansvar i forbindelse med information om 7-trins-

skalaen (Werner Hansen, 2008: bilag 1), hvilket delvis kan ligge til baggrund for de 

studerendes negative vurdering af den information de har modtaget om 7-trins-skalaen, idet 
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universiteterne derved hverken har haft et fælles udgangspunkt for deres 

informationskampagner eller et samarbejde på tværs af organisationerne.   
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Bilag 1 

 

Transskriberet interview ang. 7-trins-skalaen med Thomas Werner Hansen, Uddannelsesdekanens 

Sekretariat, Handelshøjskolen i København, d. 4. marts 2008 foretaget af Helle Bjørnstrup. 

 

HB: Helle Bjørnstrup (interviewer) 

TH: Thomas Werner Hansen (respondent) 

 

HB: Hvad har jeres ansvar været i forbindelse med kommunikation af og information om den nye 

7-trins-skala? 

 

TH: Det er jo sådan at vi på CBS har ansvaret for eller har arbejdet med at få den nye karakterskala 

på plads. Vi har delt den ud over vores Learning Lab, hvor du har snakket med Jens Tofteskov, og 

så her hos os på Uddannelsesdekanens Sekretariat, hvor der sad en fuldmægtig, vores juridiske 

konsulent, og hun dækkede så det mere juridiske aspekt; det der har med reglerne at gøre, og fik det 

”pløjet” ind i studieordningen.  

 

Jens fra Learning Lab har så taget sig af den pædagogiske dimension, og fået arbejdet med de dér 

målbeskrivelser. Så det har været arbejdsfordelingen. Og de skrev sammen et notat, som jeg har på 

fornemmelsen at du har fået? 

 

HB: Ja, jeg har i hvert fald fået det på dansk, men jeg eftersøger det pt. på engelsk.  

 

TH: Jeg skal nok finde det til dig på engelsk. 

 

HB: Det er jeg glad for.  

 

TH: Men det må vi kunne grave ud. Det er nok dét du har dér? 

 

HB: Jeg har her den danske version, samt slides som han har brugt til sin præsentation.  
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TH: Har du så flere forskellige? For du skal være opmærksom på at vi har både noget, der er rettet 

mod Videnskabsministeriet, og noget der er rettet mod Undervisningsministeriet. Men det er nu en 

detalje, men det er vigtigt at du, når du har noget materiale, er opmærksom på hvilken butik vi taler 

om. Det er sådan at Videnskabsministeriet dækker over vores bachelor, kandidat og 

masteruddannelse, mens vores diplomuddannelse, altså HD på det økonomiske område, og det der 

er tilbage på det sproglige område, de faktisk hører ind under Undervisningsministeriet. Og dem 

udbyder vi på licens fra Undervisningsministeriet, og vi er dermed på de områder underlagt 

Undervisningsministeriets regler. Og de har selvfølgelig også indført den nye karakterskala, men 

det er to forskellige bekendtgørelser. De er næsten identiske, men der er altid, desværre, nogle 

forskelligheder. Det er meget lidt, men der er nogle forskelligheder i overgangsbestemmelserne, og 

på Undervisningsministeriets områder trådte visse dele i kraft året før. 

 

Derfor havde Undervisningsministeriet nogle erfaringer året før Videnskabsministeriet især med 

hvor nemt eller rettere sagt hvor ”ikke nemt” det var at få den nye karakterskala indarbejdet. Det er 

en kæmpestor øvelse, når man skal skifte karakterskala. Derfor skal man også kun gøre det, når det 

er yderst påtvunget – altså når det er meget meget vigtigt, og der er mange grunde til det. Det er 

ligesom at lave en pengeombytning; alle skal vænne sig til, at der nu er en ny værdiskala. Det 

gælder dem, der skal give karakteren, det gælder dem som skal have den, og det gælder alle deres 

pårørende osv. Altså familie og venner vil gerne kunne følge med i, om de kommer hjem fra 

gymnasiet med en høj eller lav karakter, og derfor er det ikke ligegyldigt. 

 

Nå, men Undervisningsministeriet gik altså i gang året før, og har sin egen bekendtgørelse, og der 

har åbenbart været en række problemer, som medførte at ministeriet blev udsat for kritik. Og det var 

helt tydeligt, at Videnskabsministeriet var meget opmærksomme på, at man nu skulle undgå at 

Videnskabsministeriet, og ministeren især, blev udsat for noget kritik. Så alt hvad de gjorde 

handlede hele tiden om at sikre sig, at de i hvert fald havde gjort det at sørge for, at det var 

institutionernes ansvar, hvis det gik galt. Hvis der var noget, der kunne kritiseres, og noget der ikke 

kørte helt efter retningslinjerne, så ville man altid kunne sige: ”Vi har holdt et møde med 

institutionerne. Vi har sørget for at instruere dem om alt, og det er derfor deres skyld”. Det handlede 

bare om hele tiden at polere facaden. De lavede ikke en skid andet end at sørge for at aben sad på 

skulderen hos os. Sådan vil jeg godt udtrykke det, og det har jeg sagt dernede, så det ville ikke 

komme bag på dem, hvis du endelig skulle finde på at citere mig for det. Men det var helt markant 
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deres holdning. Helt ud til at de jo sendte os et brev efter at vi havde taget op til et møde, hvem der 

havde ansvaret for de eksterne censorer, det der hedder de ministerielt beskikkede censorer. Det er 

deres censorkorps og det er dem, der beskikker dem, men det mente de altså heller ikke at have 

noget som helt ansvar over for. De skulle endelig ikke sende dem et brev om, at der var indført en 

ny karakterskala og f.eks. vedlægge bekendtgørelsen, så de bare fik selve reglerne. Der var ingen, 

der sagde, at de skulle have instruktionsmateriale. De fik ikke noget som helst fra ministeriet. 

Ministeriet har ikke lavet noget som helst andet end at lave bekendtgørelsen. Til gengæld har de 

lavet fejl i den fire gange, så de har omtrykt den, og omtrykt den, og omtrykt den, og omtrykt den 

engelske del af den og senere den engelske oversættelse. Det er så morsomt i sig selv, men det er jo 

også fordi det dér ministerium jo kraftedeme er min yndlingsaversion på nogle punkter. Det hele 

handler om at holde røven fri, og tørre den af på institutionerne. Det mener jeg at man bliver nødt til 

at sige. Sådan er det. 

 

TH: Nå, men det har vi så gjort. Det var jo, at vi så kunne se i øjnene, at det var vores forpligtelse. 

Og vi har hele tiden sagt, at der er to hovedopgaver ved denne her karakterskala. Den ene handler 

om, at for overhovedet at kunne bruge en sådan forudsætning, er der for evig eneste prøve beskrevet 

nogle mål. Man skal ligesom kende kravene til prøven.  Hvad er det for nogle kompetencer den 

studerende skal dokumentere ved den givne prøve. Derfor beskriver man så, hvis det stod til dem, 

som har lavet karakterskalaen, ville de i virkeligheden, tror jeg, gerne have at man beskrev hvert 

evigt eneste karaktertrin; hvad skal der til for at få 12, hvad skal der til for at få 10, osv. derned ad. 

Det har vi så ikke gjort. Nogle har beskrevet to niveauer, og vi har sådan set kun beskrevet det 

øverste niveau, for så er der hele modellen i karakterskalaen idet man finder ud af hvor meget der 

mangler. Hvis du har en beskrivelse af at det og det og det er det, du skal kunne for at få et 12-tal, så 

hver gang du sidder med en eksaminand, der kommer med en given præstation, så finder du ud af, 

hvad der mangler. Det fremgår også at de her notater, hvis jeg ikke husker meget galt. Og der kan 

man så tydeligt se, hvordan skalaen er bygget op. I skalaen taler man hele tiden om, hvor mange 

mangler der er, hvor væsentlige er de, og hvor mange er der. Så trækker du fra. Så forudsætningen 

for at du kan give en karakter er i virkeligheden, at du har en beskrivelse af målene. Og det er ikke 

nogen enkelt øvelse. På nogle prøver er det selvfølgelig nemmere end på andre at lave sådan en 

målbeskrive lse af hvad det er, man skal kunne for at få et 12-tal.  

 

HB: Så det har i lavet om i alle fag? 
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TH: Der er i hver evig eneste studieordning på hver evig eneste prøve indsat målbeskrivelser. Og 

det er bl.a. der, som Jens Tofteskov fra Learning Lab har arbejdet med at udvikle nogle paradigmer 

over, hvordan man beskriver sådan nogle. Skal det være i adfærdstermer, osv. De har altså haft 

noget teori inde over om, hvordan man skal håndtere sådan nogle læringsmål og bygge dem op på 

en fornuftig måde. Helst sådan at det bliver rimelig operationelt, og at man ikke bruger for mange 

adjektiver og sådan noget, som er svære at håndtere. Således at man forholdsvist enkelt kunne finde 

ud af, hvad det er man snakker om, og hvor mange mangler, der er i forhold til det, og så går man 

nedad på skalaen. Det var en meget stor øvelse. Så det har været Learning Labs funktion at gå ind 

og være med til at hjælpe alle studierne med at kunne lave det dér i studieordningen, og så har det 

været os der godkender studieordningerne. Det er jo dekanen, der skal godkende studieordninger, 

og derved kommer de herover i Dekansekretariatet til legalitetskontrol og godkendelse, og det er så 

Nete, der har siddet og sørget for at tjekke, at de faktisk har opfyldt kravene til det, der skulle stå i 

studieordningen i henhold til den nye karakterskalabekendtgørelse. Så det har været dér, vi har lagt 

hovedkraften. Det har været rimelig tungt. Og det var vi jo godt klar over at vi skulle, for det er jo 

ikke ministeriet, der skal lave studieordningerne.  

 

Det vi måske havde håbet det var, at de ville have lavet et paradigme, noget ”practice” eller sådan 

noget lignende, så vi ikke skulle sidde og bruge en masse tid på at udvikle. Men vi har så arbejdet 

lidt sammen på kryds og tværs. Det dér notat jeg lige tog frem, er lavet af en fra pædagogisk center 

oppe på Århus Universitet, som straks skrev et langt notat, og det har vi haft meget glæde af. Og på 

den måde har vi så kunne støtte hinanden. Men den del har vi sådan set haft ret stor forståelse for, at 

det var noget, vi selv måtte tage på os.  

 

Den anden opgave er jo så at instruere dem, der skal bruge skalaen. For det ene er at få gjort 

forudsætningerne klar, at der er en studieordning, der skal gøres klar, for at man rent faktisk kan 

bruge skalaen. Men så kommer der så en øvelse med, at der sidder nogle bedømmere, der skal lære 

at bruge et nyt bedømmelsesværktøj. De skal først aflære den gamle skala, og ikke sidde og tænke; 

”jamen det var jo et typisk 10-tal. Hvad svarer nu til 10 i den nye skala?”. Det ville være rigtig galt, 

for det er jo en ny måde at tænke karaktergivning på, hvad også hende Katherine Richardson siger, 

der har været formand for Karakterkommissionen, - altså den kommission, der lavede udkastet til 

bekendtgørelsen. Hun har gjort et meget stort nummer ud af det de gange, hun har lagt den frem og 
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diskuteret den bl.a. på de møder, vi har været til. Og der har pointen så været, at vi nu stod med en 

ny karakterskala og den skulle bruges på dens præmisser. Og der menes et nyt 

bedømmelsesværktøj, og glemme det gamle. Så til det brug er der så lavet de her papirer, som 

generelt er det papir, som har cirkuleret her i butikken, om hvad der er principperne i 

karakterskalaen. Det er mig faktisk ikke bevidst, at der har været ret meget andet. 

 

HB: Så det er den, der er blevet sendt ud til underviserne? 

 

TH: Ja, men hvor langt den er kommet ud, kan jeg om end ikke sige, men det er den jo nok. Altså 

som sagt, så har jeg jo ikke været ret meget inde over det, men jeg går ud fra, at det er det notat, der 

er dis tribueret, og det er også lavet i en engelsk version. Og Jens har i forlængelse af det sendt nogle 

eksempler på målbeskrivelser, så folk havde noget at læne sig op ad. Det hører så til den første del 

af opgaven med at lave studieordningen. Til den del af opgaven, der hedder ”at bruge 

karakterskalaen”, der har der nok i virkeligheden kun været det notat, men jeg er faktisk lidt usikker 

på det. Du kunne godt få nummeret ned til Nete, og ringe. Hun sidder nede i Akkrediteringsrådet 

nu, men det var hende der sad med det. 

 

HB: Det vil jeg gerne have. 

 

TH: Det skal jeg sørge for, at du får bagefter. Men som jeg skrev til dig, så har vi jo klart prioriteret 

dem der skal bedømme, dvs. eksaminatorerne. Det er vores lærerkorps, og så censorerne, interne 

som eksterne. Censorerne blev indkaldt til et stort møde, hvor der var rigtig mange. Selvfølgelig var 

de der ikke alle sammen. Men der blev sendt materiale ud til dem i forbindelse med indkaldelsen, 

og jeg vil gå ud fra, at det stort set har været det dér notat. Men det kan du få at vide ved at snakke 

med Mogens Gruelund, som sidder ude på Dalgas Have, hvor han er sekretær for Formandskabet.  

 

Han indkaldte til et møde. Jeg tror ikke længere jeg har dagsordenen, men der holdt Jens Tofteskov 

et oplæg, og censorformanden holdt et oplæg, og der var nogle spørgsmål og diskussioner. Jeg var 

til mødet, men var kun med til at besvare nogle spørgsmål. Og det var sådan set kun fordi, jeg havde 

været nede og bokse med ministeriet om det dér med censorerne, så skulle jeg lige se hvad vi gjorde 

ved det, og hvordan de tog det. Der var ganske mange. Og det var sådan set et udmærket møde, og 

det er sådan set det vi har gjort. Vi har altså sikret at folk har fået at vide, at der nu er en ny 
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karakterskala, og den træder i kraft den dato, hvorfra der skal gives karakterer efter den nye skala, 

og principperne er således. Og at de endelig ikke skal bruge den gamle skala inde i baghovedet og 

så bare oversætte til den nye. De skal tænke i den nye model, og have forståelse for at den nye skala 

er en ny måde at give karakterer på. 

 

Efter den dér betænkning kom, så var den jo pænt lang tid til høring. Og så blev der indkaldt til 

møde med repræsentanter fra alle institutionerne på Axeltorv. En svinehøring, hvor både 

videnskabsministeren, undervisningsministeren og kulturministeren sad. For det vedrører også 

kulturministeriets institutioner. Og dér konkluderer så Bertel Haarder til sidst, at vi nu havde 

skrinlagt den gamle karakterskala. Det var så der man traf den, eller det har man vel egentlig gjort 

henne i ministeriet eller i regeringen, men der konkluderede han, at nu havde man så hørt alle 

synspunkterne, og så ville man indføre en ny karakterskala i overensstemmelse med det, som 

Karakterkommissionen havde anbefalet. Den konklusion havde han selvfølgelig med i ærmet. Det 

var ligegyldigt hvad fanden, der var sket til det møde. Der var nogle, der var virkelig oppe at køre, 

og der var stærk kritik af nogle ting.  

 

HB: Hvad synes du om valg af bedømmelsestal i den nye skala heriblandt at der er to karakterer, 7 

og 10, der går igen i den nye skala? 

 

TH: Det er selvfølgelig uheldigt at der er et par af dem, der går igen. Jeg ved ikke om du har set 

eller læst betænkningen, men der kan du se at det sådan set ikke er helt ulogisk. Så var der meget 

kritik af, at der forefindes nogle negative karakterer, og så fortæller Katherine Richardson så, at de 

oprindeligt var landet med to negative karakterer, men så ville de forskubbe den, fordi de synes at 

det var lige meget nok. Og så siger man så logisk hvorfor de ikke skubbede den yderligere med tre, 

men så havde man altså fået 0, 3, 5, 7, 10, 13,og 15, og så er det næsten de gamle karakterer alle 

sammen. Så det kunne have været rigtig meget værre. Og det er begrundelsen. Det er ikke nogen 

særlig god begrundelse, men man kan godt forstå den.  

 

Det man så grundlæggende kan diskutere er, om man skulle have taget en anden karakterskala. Der 

var nogle problemer med den gamle 13-skala, men når man nu alligevel ikke kunne finde en, som 

var klart internationalt kompatibel, fordi det var et af hovedformålene, at den gamle gav nogle 

problemer, og det har den også gjort rigtig meget for os især med karaktererne 00 og 13. Og så var 
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den slidt lidt ned. Der var gået inflation i den, som der altid gør med en karakterskala. Så på et 

tidspunkt er det fornuftigt at overveje en ny, men når man nu alligevel ikke kunne komme frem til 

noget, som var internationalt stærkt kompatibel, og kunne løse nogle af de der problemer. Men man 

siger at man gerne vil have en skala, der er mere internationa l, så opfinder man en som på hele 

kloden kun bruges i Danmark. Det er en helt unik dansk skala, og det er jo ikke så fandens 

internationalt. Så bliver man lidt træt. Men altså, jeg må dertil sige, at jeg godt kan følge nogle af 

argumenterne i betænkningen eller kommissionsrapporten. Og hun svarer rigtig godt for sig, 

Katherine Richardson. Det synes jeg, man må give hende. Når der har været det her møde, som hun 

optrådte på, hvor der var meget stærk kritik af mange ting, så svarede hun jo rigtig godt. Men det 

var så, hvor Bertel Haarder sagde, at nu var den gamle skala skrinlagt, og så gik de hjem, og så 

sendte de efterfølgende en bekendtgørelse, som de nu har lavet i adskillige versioner. De var nødt til 

at trykke den om, Undervisningsministeriet eller Videnskabsministeriet. Den kom oprindeligt i 

august 2006, men inden den overhovedet var trådt i kraft, der måtte de lave den om af én eneste 

grund som var, at der var en fejl i den engelske oversættelse af karakterskalaen.  

 

Så det er den danske hvori der er et bilag med den engelske oversættelse. Så kom den senere på 

engelsk også. Det er så en oversættelse af hele bekendtgørelsen, og den har vi så fået tre eller fire 

versioner af, og det er ikke mere end en måned siden, at de igen havde opdaget at der var fejl i, så 

der fik vi en ny version igen. Der var utrolig meget diskussion om det dér bilag, og det var jo en hel 

krig. Men det er så til gengæld heller ikke så enkelt, for der var jo eksperter, professorer, der sagde, 

at sådan skulle det ikke være, og andre sagde, at det skulle det i hvert fald, for hvis I gør sådan som 

foreslår, så har vi nogle store problemer. Det var der en lang polemik om, som jo meget forståeligt 

førte til, at ministeriet sad lidt på hænderne og tænkte; ”Hvad foregår der lige her? Eksperterne er så 

rygende uenige om, hvordan det skal oversættes, og hvad gør vi så?”. Indtil de så bestemte sig for, 

at de alligevel ville ændre et ord i bilaget dér. Og så har de så senere fået oversat hele 

bekendtgørelsen, og der har de så tre gange været nødt til at sende os en ny version, fordi de så har 

opdaget, at der var fejl. Nogle af dem var redigeringsfejl. Formodentligt en direkte svipser i 

korrekturen, hvor de ikke havde fået lavet det rigtigt. Men i den sidste her, blev de altså 

opmærksomme på, at det alligevel ikke var korrekt, så de måtte rette i det. Jeg har desværre ikke 

styr på de endelige versioner, men jeg håber, at den jeg har liggende i mine egne papirer, er den 

endelige efterhånden.  
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HB: Havde i sat jeg nogle succeskriterier i ønskede at opnå i forbindelse med information om 

skalaen?  

 

TH: Vi har ikke skrevet nogle succeskriterier ned. Vi har haft det klare succeskriterium, at vi kom 

ud til bedømmerne. Først vil jeg altså sige, at vi har haft det succeskriterium, at vi i alle 

studieordninger fik indarbejdet det nødvendige som forudsætning for, at vi kunne godkende 

studieordninger, der var i overensstemmelse med bekendtgørelsen og legalt og alt det der. Og det er 

helt klart lykkedes. Så den tunge opgave med at tilrettelægge studieordninger, der er succeskriteriet 

klart; der skal være ordentlige målbeskrivelser for hver eneste prøve. Så er der sikkert nogle steder, 

hvor de er bedre end andre, og hvor vi lærer af det, når vi har arbejdet lidt med det. Så kan vi se, at 

der er nogle, der har været bedre til at skrive sådan nogle end andre. Det er jo, som jeg sagde før, en 

vanskelig disciplin, og det skal man øve sig lidt på. Og det er der jo så nok nogle, der er kommet 

bedre fra end andre, og måske også har lagt flere kalorier i at gøre det omhyggeligt, hvor andre har 

tænkt; ”Hvad er det da for noget pladder at vi skal sidde og skrive det her. Vi skriver sgu bare at de 

skal kunne pensum”. Eller sådan et eller andet. Det kommer man ingen vegne med. Så det er helt 

tydeligt, det ved jeg da fra Nete af, da de sad og godkendte dem, at de godt kunne se, at der var 

nogle steder, hvor det var bedre end andre steder. Men der er det, der skal være. Så succeskriteriet 

var selvfølgelig ”så godt som muligt”, men først og fremmest ”der skal være noget, for ellers kan vi 

ikke bruge karakterskalaen. For så er der ikke noget at holde den studerendes præstation op imod. 

Så på den opgave var succeskriteriet klart, og det blev indfriet. 

 

På den anden opgave kan man sige at succeskriteriet har været, at vi har fået informeret alle, både 

eksaminatorer og censorer, så ingen sad og gav karakterer efter den gamle skala. Det har jeg ikke 

hørt om overhovedet. Der har været nogen tvivl i nogle ganske bestemte situationer om tolkningen 

af overgangsbestemmelsen. Det har vi afklaret med ministeriet. Men der har sådan set ikke været 

nogen, hvor der pludselig er kommet nogle studerende ud, som har fået en karakter efter 13-skalaen, 

når de skulle have efter 7-trins-skalaen. Og det er forhåbentlig en indikator for, at dem der skal vide 

det, ved det. Og at de bruger den. Hvor godt de så bruger den, det er jo klart en indlæringsproces 

også. Altså, det er svært at gå fra et bedømmelsessystem til et andet, og så endda et andet, der hviler 

på nogle helt andre principper. Men klart har succeskriteriet selvfølgelig været, at vi gerne ville 

informere så godt og så bredt som muligt og undgå, at der var nogle, som ikke var opmærksomme 

på den. Og så kan man så sige, at vi har de succeskriterium.  
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Vi har en klar fornemmelse af, at det her system kan komme til at generere mange flere 

studenterklager, fordi det er nemmere for de studerende, især hvis de der målbeskrivelser ikke er 

helt klare, at sige; ”Hvorfor har jeg fået den her karakter? Jeg synes ikke jeg havde væsentlige 

mangler”. Så det er, før man bliver rigtig god til at skrive meget præcise målbeskrivelser, og før 

man så bliver god til, i givet fald, at forklare de studerende præcis hvad det er, når man giver dem 

en karakter de steder, hvor man giver noget feedback, fordi det er mundtligt. Så kan vi godt risikere 

at få mange studenterklager over karakteren. Det har vi jo altid haft, men noget tyder faktisk på, at 

vi får flere klager nu. Og det tror jeg ikke er fordi, at vi nødvendigvis har gjort vores arbejde dårligt. 

Det tror jeg ligger i, at systemet ligger lidt op til, at man nemmere vil føle sig tilskyndet til at klage, 

fordi du ikke kan forstå præcis – fordi i det gamle system, der var det ikke så klart beskrevet, og så 

tænker du; ”Det var måske et 8-tal, det som jeg havde lavet. Jeg troede nu, jeg skulle have 9 eller 

10, men okay”. Men nu har du den dér graduering af skalaen, sådan meget firkantet, og hvis man så 

ikke lige kan se det for sig, så klager man selvfølgelig overkarakteren.  

 

HB: Fører i statistikker over antallet af klager? 

 

TH: Det burde vi faktisk gøre, men jeg er knapt så sikker på at vi gør. Vi har gjort, men jeg kunne 

godt have en frygt for, at det ikke bliver gjort. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg da prøve at 

spørge om. Det er ikke her hos os, at vi behandler klagerne. Nogle enkelte af dem ser vi, men ellers 

er der en særlig enhed i studieadministrationen, som håndterer eksamensklager. Men det burde de 

egentlig gøre. Men jeg ved, at de nu kan mærke, at der kommer mange klager ind. 

 

Så succeskriteriet var selvfølgelig at prøve at skrive så god en målbeskrivelse og instruere lærerne 

eller bedømmerne så godt, at vi undgik alt for mange klager. Men det er overraskende for os, at det 

nye system genererer flere klager end det gamle. Men så kan man altid sige; ”hvor mange havde vi 

forventet at få ekstra?”. Det har vi ikke haft nogen formodning om, men det kan vi så heller ikke 

have, hvis vi ikke har tal på de gamle klager. Men vi har fået flere. Om vi har fået så mange flere, at 

vi kan sige, at der er noget, der ikke bliver gjort godt nok, vil jeg ikke kunne udtale mig om. Det 

ved jeg faktisk ikke. 

 

HB: Hvor lang en periode havde i til at forberede overgangen fra 13.skalaen til 7-trins-skalaen?  
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TH: Vi fik jo den første bekendtgørelse i august 2006. Den skulle jo så træde i kraft d. 1. september 

2006, men først have virkning for karakterer, der gives d. 1. september 2007 eller senere. Og inden 

vi når til d. 1. September 2007, så har vi så fået en ny karakterskala alene fordi man retter i den 

engelske oversættelse af karakterskalaen, altså selve beskrivelse af de enkelte trin på skalaen. Og så 

rettede de et par tekniske ting. De fandt ud af at 7-trins-skalaen skulle med to bindestreger, og hvis 

man er sproglig flue, så kan man se, at der her står 7-trinsskalaen med kun én bindestreg efter 7, og 

i den nye er der også bindestreg mellem ’trins’ og ’skalaen’. Det har de også fundet ud af. Ingenting 

er for små, og nogle er for store. Men vi vidste jo godt, at den var på vej, for dels havde vi jo 

kommissionsrapporten, som der ligger noget før. Men da vi gik fra det møde inde på Axelborg, 

hvor Bertel Haarder havde konkluderet, at der nu ville komme en, så vidste vi at den ville komme. 

Og så kom der så et udkast til høring i maj 2006. Der sendte ministeriet så et udkast til 

bekendtgørelsen til høring hos os. Og det svarer vi så på i juni 2006, og så udsteder de 

bekendtgørelsen i august. Og så kommer der så en ny i marts 2007. Men hvis vi sådan skal tage det 

formelt set, så står vi i august 2006 med en bekendtgørelse, som vi skal arbejde på, for den skal så 

træde i kraft d. 1. september 2007. Den træder juridisk set i kraft med det samme, men den har først 

virkning for karakterer og bedømmelse d. 1. september 2007. 

 

Så på tidspunktet hvor bekendtgørelsen kommer, der ved vi at ca. et år efter, der skal vi være gearet 

til, at kunne give karakterer efter den nye skala. Så der skal vi have studieordningen ændret inden 

da, og vi skal have informeret folk. Til gengæld kunne vi ikke begynde at gøre det meget før, for så 

ville folk blive snotforvirrede. Altså mht. den del af det, der handler om at informere folk. 

Studieordningerne dem indkalder vi jo i foråret, marts/april, og så skulle de så sidde og arbejde med 

målformuleringerne, og så har de en frist til at aflevere til dekanen i slutningen af maj eller 

begyndelsen af juni, og så har vi så siddet hen over sommerferien. Hele sekretariatet har stort set 

været beskæftiget, fordi alle de der mange studieordninger skulle kigges igennem.  

 

Men selve det dér med at instruere bedømmerne, det var jo en øvelse, som vi ikke var så vilde med 

at sætte i gang for tidligt, fordi så længe de skulle give karakterer efter den gamle karakterskala, så 

var det sin sag. Vi kunne jo risikere, at nogle begyndte at give karakterer efter den nye skala, og det 

havde jo været lige så slemt, som hvis de gav efter den gamle skala nu. Så vi begyndte jo, for vi kan 

jo ikke ramme folk i sommerferien, så sent som muligt. Der var møde for studieledere og 
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linjekoordinatorer d. 2. marts 2007, hvor det var Nete og Jens, der orienterede om indholdet i den 

nye bekendtgørelse og arbejdet med den. Vi var også tidligere ude hos studieledere, for at gøre dem 

opmærksomme på, at de skulle gøre en stor øvelse næste gang, de skulle lave studieordninger, og 

der blev brugt meget tid på at forklare, hvad det ville sige at skulle lave sådanne målbeskrivelser, og 

hvordan det skulle håndteres. Det var den første bølge. Den anden bølge var bedømmerne, der 

skulle instrueres, herunder censorerne. Censormødet blev holdt d. 5. september 2007 i det store 

auditorium. 

 

Der har været en masse problemer med at skulle transportere karakterer fra det ene karaktersystem 

til det andet, og hvad der kan ske ved det. Hvor nogen kan sige, at hvis man har en rangorden efter 

13-skalaen med en der ligger med et lidt højere gennemsnit end den anden, så når man har oversat 

deres enkelte karakterer, så kan de godt have byttet plads i rangordenen. Det kan faktisk godt lade 

sig gøre. Og det er jo ikke så godt. Men sådan er det jo, når man skal lave sådan noget. Når du har 

færre karakterer i det nye system, så er der jo nogle karakterer, der bliver oversat til den samme 

karakter. 

 

HB: Hvordan har Videnskabsministeriet undervist jer i den nye skala? 

 

TH: De har sådan set ikke undervist os, men hvis jeg skal være vældig venlig, så har de afholdt tre 

møder efter at bekendtgørelsen kom. De har indkaldt alle universiteterne til tre møder. Jeg var til det 

første og det sidste. Begge gange med Nete også. Det midterste lå i Aalborg, og jeg mener at det var 

vores prodekan, og jeg ved ikke om Jens Tofteskov også var med der. Men de holdt tre møder, for 

hele tiden at holde styr på, at det var institutionernes ansvar, at det nu kørte planmæssigt fremad. Vi 

blev råbt op én af gangen, hvor vi skulle fortælle, om vi nu havde gjort hvad vi skulle, og hvor vi 

var i processen. Til det første møde de holdte havde de igen inviteret Katherine Richardson, som er 

formand for kommissionen, til at køre et Power Point-show, hvor hun forklarede, hvad der var 

baggrunden for den, og hvorfor man havde gjort, som man havde gjort, og hvordan den var landet 

osv., og hvordan man skulle bruge den. Og det var sådan set udmærket igen. Nu havde jeg jo stort 

set hørt hende køre det af inde på Axeltorv, da vi var inde og diskutere selve betænkningen. Men 

det var udmærket. Og det kan man jo godt kalde et forsøg på at få noget undervisning. Der var en 

fra Undervisningsministeriet, der kom og fortalte noget om de dér transformationsproblemer, der 

var med oversættelsen fra ene skala til den anden. Men det var så hvad det var, fordi på de næste 
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møder var det ikke andet end afrapportering fra institutioner, og så at ministeriet omhyggeligt 

konkluderede, at det jo var institutionernes ansvar, om det ville komme til at gå godt. 

 

HB: Opfatter du Videnskabsministeriets informations – og undervisningsfase som fyldestgørende? 

 

TH: Nej, det mener jeg bestemt ikke, for der var ikke rigtig noget. Jeg synes godt, at de i det 

mindste kunne have lavet en folder, som vi kunne have fået nogle kasser af, hvori man trykte 

bekendtgørelsen eller først og fremmest skalaen op. Det var så heldigt, at den blev trykt op i nogle 

aviser i stort format, og den kunne man så kopiere og dele ud, når man skulle bruge den. Men man 

kunne da godt have lavet en folder, hvori man sagde, at der nu var kommet en ny skala, og den har 

de og de karakterer, og det betyder det og det, og så med lidt mindre skrift have trykt hele 

bekendtgørelsen, så folk kunne have lovgrundlaget. Det var da det mindste man kunne have lavet. 

De trykker så mange andre dødssyge publikationer ingen gider at læse i tonsvis. Store bøger om alt 

muligt. Men ikke en folder. Intet materiale. Jeg efterlyste det på det første møde. Jeg sagde at vi nu 

måtte hjælpe hinanden, og at vi nok skulle tage vores del af det, men hvor ville det være godt, hvis I 

nu udstyrer os med f.eks. sådan en folder, hvor I lige kort beskrev baggrunden for det, noget af det 

som Katherine Richardson siger, og så bare kort og kontant hvordan skalaen er, og hvad den 

betyder - og så måske trykke Bekendtgørelsen med lille skrift som bilag. Og så kunne de til 

institutioner jo have sendt Katherine Richardsons Power Point-show. Det er vist nok til at finde på 

nettet derinde, men de kunne godt have lavet sådan en pakke, hvor vi havde fået nogle foldere, og 

hvor vi havde fået nogle CD-ROM. Ikke en dyt kunne vi lokke ud af dem. Intet! Så det har kostet 

ministeriet det kaffe og wienerbrød til tre møder, og ikke spor andet. Det synes jeg har været tyndt, 

for at sige det meget mildt.  

 

Det vi foreslog var, at de kunne lave et eller andet site, hvor institutionerne kunne lægge noget op 

selv, f.eks. med de der målbeskrivelser og notat. Det kunne ministeriet da godt tilbyde at organisere. 

Så blev det så lavet på nogle institutioner, som sagde, at det kunne de da godt. Men det var da 

ministeriet, der havde stor interesse i, at det her kørte glidende og smidigt, og at alle havde adgang 

til den nødvendige information. Men det følte de sig da overhovedet ikke forpligtede af på nogen 

som helst måde. Det handlede bare om at få aben ud på institutionerne. 
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HB: Har der været kommunikationsproblemer mellem Handelshøjskolen i København og 

Videnskabsministeriet? 

 

TH: Det har der ikke formelt set. For det eneste, der har været er, at jeg har råbt lidt på nogle af 

møderne. Men ellers har vi jo bare skrevet frem og tilbage. Vi har også måtte rejse nogle spørgsmål 

om overgangsbestemmelserne, og det har de så måtte svare på. Så på det formelle plan, har der ikke 

været nogle problemer. De har sendt bekendtgørelsen til høring, og vi har svaret. Og så fik vi en 

bekendtgørelse, som vi så har fået en tre- fire stykker af i mellemtiden. Hver gang de retter i den får 

vi en ny, og de beklager da også, at der skal så mange rettelser til. Og så har vi jo nogle kontakter 

derinde, så hvis der har været nogle alvorlige uklarheder, har vi måtte skrive ind til dem om, 

hvordan de nu tolker det og det, og det har vi selvfølgelig fået et svar på. Så på den måde vil jeg 

ikke sige, at vi har haft kontroverser eller noget, men jeg har dog ikke lagt skjul på, at jeg synes de 

kørte tyndt, fordi de kunne da godt have gået lidt mere engagerede ind og have været med til at 

organisere et eller andet, så ikke alle institutionerne skulle opfinde den nye tallerken. Det behøvede 

jo ikke at være en hel masse, men de kunne da have lavet en pjece, og så kunne de have taget 

Katherine Richardsons planche og lagt på en CD-ROM sammen med noget  yderligere materiale. 

Det havde vi brug for. Der var jo meget, der kunne støtte op omkring det med at lave gode 

målformuleringer. Og så kunne de jo have lavet sådan et forum på deres hjemmeside, hvor man 

kunne lægge noget op, og hvor folk kunne få gode råd. Men det var der ikke noget af.  
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Bilag 3 
 
Spørgsmål 7  

Har du modtaget skriftlig information fra din uddannelsesinstitution om ændringerne 

af karakterskalaen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Handelshøjskolen i København (CBS) 
 

 
 
A: Ja   
B: Nej   
C: Andet 
 
 
 
 
 
Københavns Universitet (KU) 
 

 
 
A: Ja   
B: Nej   
C: Andet 
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Århus Universitet (AU) 
 

 
 
A: Ja   
B: Nej   
C: Andet 
 
 
 
 
Aalborg Universitet (AAU) 
 

 
 
A: Ja   
B: Nej   
C: Andet 
 
 
 
Roskilde Universitetscenter (RUC) 
 

 
 
A: Ja   
B: Nej   
C: Andet 
 
Kilde: Meningsmåling 2008 af Helle Bjørnstrup 
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Bilag 4 
 
Spørgsmål 8  

Har du modtaget mundtlig information fra din uddannelsesinstitution om 

ændringerne af karakterskalaen? 

 
 
 
 
 
 
Handelshøjskolen i København (CBS) 
 

 
 
A: Ja, min uddannelsesinstitution afholdte et informationsmøde   
B: Ja, mine undervisere har informeret mig om den   
C: Nej, jeg har ikke modtaget mundtlig information 
D: Andet 
 
 
 
 
Københavns Universitet (KU) 
 

 
 
A: Ja, min uddannelsesinstitution afholdte et informationsmøde   
B: Ja, mine undervisere har informeret mig om den   
C: Nej, jeg har ikke modtaget mundtlig information 
D: Andet 
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Århus Universitet (AU) 
 

 
 
A: Ja, min uddannelsesinstitution afholdte et informationsmøde   
B: Ja, mine undervisere har informeret mig om den   
C: Nej, jeg har ikke modtaget mundtlig information 
D: Andet 
 
 
 
Aalborg Universitet (AAU) 
 

 
 
A: Ja, min uddannelsesinstitution afholdte et informationsmøde   
B: Ja, mine undervisere har informeret mig om den   
C: Nej, jeg har ikke modtaget mundtlig information 
D: Andet 
 
 
 
Roskilde Universitetscenter (RUC) 
 

 
 
A: Ja, min uddannelsesinstitution afholdte et informationsmøde   
B: Ja, mine undervisere har informeret mig om den   
C: Nej, jeg har ikke modtaget mundtlig information 
D: Andet 
 
Kilde: Meningsmåling 2008 af Helle Bjørnstrup 
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Bilag 5 



-trins-skalaen
Karaktergivning efter den nye skala

I n g e n i ø r- ,  N a t u r-  o g  S u n d h e d s v i d e n s k a b
Fredrik Bajers Vej 5

 9220 Aalborg Øst
 

 Tlf. 96 35 94 40
 Fax 98 15 98 16

www.aau.dk



HVORFOR?
I international sammenhæng har anvendelsen af 13-skalaen været problema-
tisk. Brugen af en undtagelseskarakter (13) for den helt exceptionelle indsats 
har gjort det svært for danske studerende at blive optaget på udenlandske ud-
dannelsesinstitutioner, der ofte kun optager ansøgere med mange topkarakte-
rer. Karakteren 11 er således ikke blevet anset som en topkarakter. 
 
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 fast-
satte 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 dumpe-
karaktererne 00 og -3. 

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

7-trins-skalaen
Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS

12
Den fremragende 

præstation

Karakteren 12 gives for den frem-
ragende præstation, der demon-
strerer udtømmende opfyldelse 
af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler.

A

10
Den fortrinlige 

præstation

Karakteren 10 gives for den for-
trinlige præstation, der demon-
strerer 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

4
Den jævne 
præstation

Karakteren 4 gives for den jævne 
præstation, der demonstrerer en 
mindre grad af opfyldelse af fa-
gets mål, med adskillige væsent-
lige mangler.

D

02
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

Karakteren -3 gives for den helt 
uacceptable præstation. F



BILAG 6 

NY KARAKTERSKALA 

Fra 2007 vil optagelse på en videregående uddannelse via Den Koordinerede Tilmelding foregå med 

udgangspunkt i den ny 7-trinsskala. Eksamensgennemsnittet og karakterer fra 13-skalaen vil blive 

omregnet til 7-trinsskalaen. Formålet er at stille ansøgere lige i ansøgnings- og 

optagelsesproceduren, uanset hvilken karakterskala der er anvendt ved de prøver, som indgår i den 

adgangsgivende eksamen. 

• Omregning af eksamensgennemsnit fra 13-skala til 7-trinsskala  

• Oversættelse af enkeltkarakter fra 13-skala til 7-trinsskala  

• Hvis du har karakterer fra begge skalaer  

• Justering af gennemsnit  

• Yderligere information og vejledning  

Omregning af eksamensgennemsnit fra 13-skalaen til 7-trinsskala ved KOT-
optagelse  

Ved optagelse på en videregående uddannelse via Den Koordinerede Tilmelding vil 

eksamensgennemsnittet fra 13-skalaen omsættes til gennemsnit fra 7-trinsskalaen ved hjælp af 

følgende tabel:  

13-skala  7-trinsskala   13-skala   7-trinsskala  13-skala   7-trinsskala   

6,0 2,0 7,7  5,3 9,3 8,8 

6,1 2,2 7,8  5,5 9,4 9,0 

6,2 2,4 7,9  5,8 9,5 9,2 

6,3 2,6 8,0  6,0 9,6 9,4 

6,4 2,8 8,1  6,2 9,7 9,6 

6,5 3,0 8,1  6,2 9,8 9,8 



6,6 3,2 8,2  6,4 9,9 10,0 

6,7 3,4 8,3  6,6 10,0 10,2 

6,8 3,6 8,4  6,8 10,1 10,4 

6,9 3,7 8,5  7,1 10,2 10,5 

7,0 3,9 8,6  7,3 10,3 10,7 

7,1 4,1 8,7  7,5 10,4 10,8 

7,2 4,3 8,8  7,7 10,5 11,0 

7,3 4,5 8,9  8,0 10,6 11,2 

7,4 4,7 9,0  8,2 10,7 11,4 

7,5 4,9 9,1  8,4 10,8 11,6 

7,6 5,1 9,2  8,6 10,9 11,8 

        

11,0 og  

derover 
12,0 

Oversættelse af enkeltkarakterer fra 13-skala til 7-trinsskala  

Ved beregning af karaktergennemsnit i enkeltfag omsættes den enkelte karakter fra 13-skalaen til 

7-trinsskalaen før gennemsnittet beregnes. Der anvendes følgende tabel: 

13-skala  7-trinsskala  

13 12 

11 12 

10 10 

9 7 

8 7 



7 4 

6 02 

5 00 

03 00 

00 -3 

Hvis du har karakterer fra begge skalaer  

Hvis du som ansøger har en kombination af karakterer fra 13-skalaen og fra 7-trinsskalaen, der skal 

lægges til grund ved beregning af, om du opfylder de specifikke adgangskrav, skal dine enkelte 

karakterer fra 13-skalaen først omsættes til 7-trinsskalaen efter ovenfor nævnte tabel, og derefter 

bliver der beregnet et simpelt gennemsnit. (Situationen kan opstå, hvis du har suppleret med fag 

eller niveauer, hvor bedømmelsen er givet efter 7-trinsskalaen). 

Justering af gennemsnit  

En eventuel justering af eksamensgennemsnittet (justering af gennemsnittet med faktoren 1,08 

hvis du søger optagelse på en videregående uddannelse inden for 2 år efter, du har afsluttet din 

adgangsgivende eksamen) foretages i forhold til eksamensgennemsnit (kvotient) udtrykt i 7-

trinsskalaen.  Det betyder, at et gennemsnit med karakterer i 13-skalaen først skal omregnes til 7-

trinsskalaen, og derefter ganges med 1,08. 

Yderligere information og vejledning  

For vejledning om optagelse og den ny karakterskala, kan du kontakte Informationscentret. 

Du kan læse mere om omregning af kvotienter og enkeltkarakterer fra 13-skala til 7-trinsskala på 

Undervisningsministeriets hjemmeside. 

HENVENDELSE OM DENNE  SIDES INDHOLD:  JETTE WINTHER  

REVIDERET 31.10.2008 

 

KILDE: HTTP://WWW.AU.DK/OPTAG/KARAKTERSKALA 
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Bilag 7 
 
Kære Helle. 
  
Det er min vurdering, at der har været en god proces for universiteternes ledelser bestående af følgende: 
  
1. Høring om betænkningen om ny karakterskala 
2. Informations - og debatmøde d. 28.6.07 på AU arrangeret af Videnskabsministeriet. AAU deltog fx med 7 personer 
(dekaner, studiechef, fakultetsmedarbejdere). 
3. Udkast til bekendtgørelse, høring og endelig bekendtgørelse 
4. Udstedelse af engelsk version af bekendtgørelsen (afgørende for udlændinge) 
5. Sideløbende arbejde med udvikling af nye eksamensbeviser, herunder med gl. og ny skala i beviserne i en 
overgangssituation. 
6. Folderen der blev distribueret bredt. 
  
Hvis jeg skal pege på een faktor, så er bekendtgørelsen det afgørende grundlag for informationsarbejdet. 
  
Venlig hilsen 
  
Preben. 
 

 
Fra: Helle Bjornstrup [mailto:helle@hawaii.edu]  
Sendt: 26. august 2008 11:48 
Til: Preben Sørensen 
Emne: Re: SV: Ang. 7-trins-skalaen  

Kære Preben,  
 
tusind tak. Det lyder bare rigtig godt. 
 
Jeg er nu kommet i gang med at kigge lidt på resultaterne, og det ser påsitivt ud for de studerende på Aalborg Universitet 
:) 
 
Jeg vil lige høre dig ... hvilket materiale har i brugt som udgangspunkt for udarbejdelsen af jeres informationsmateriale? 
Er det betænkningen, bekendtgørelsen eller noget helt tredje? 
 
Jeg ser frem til at høre fra dig. 
 
Med venlig hilsen 
Helle 
 
----- Original Message ----- 
From: Preben Sørensen <PS@adm.aau.dk> 
Date: Friday, August 15, 2008 10:03 am 
Subject: SV: Ang. 7-trins-skalaen 
To: Helle Bjornstrup <helle@hawaii.edu> 
Cc: Charlotte Pedersen <cmsp@adm.aau.dk>, Tina Christiansen <tic@adm.aau.dk>, Lisbeth Videbæk Thomsen 
<lvt@adm.aau.dk>, Berit Fejborg <bfe@samf.aau.dk> 
 
 
Kære Helle. 
  
Fakulteterne vil gerne fortælle om deres informationskampagne om karakterskalaen, så jeg har fået et par tilføjelser i 
forhold til, hvad Charlotte fortalte dig i mailen nedenfor: 
  
Egentlig kan man sige, at kampagnen har været rimeligt dækkende for alle involverede grupper: 
  
1) Dem der giver karakterer: Til censorer og eksaminatorer er omdelt inf.mat og for eksaminatorer er tilbudt kursus. 
  
2) De studieansvarlige: Studienævnene har fået inf.mat. og der har været holdt informationsmøder for medlemmerne, 
dvs både lærere og studerende. 
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3) Dem det går ud over: De studerende har fået tilsendt inf.mat. og der har været holdt inf.møder. 
  
Ikke alting har været gjort på alle fakulteter, men det er typiske aktiviteter. 
  Venlig hilsen 
  
Preben. 
  
(og tak til fakulteternes bidragydere i cc-linien) 
 

 Fra: Charlotte Pedersen  
Sendt: 13. august 2008 13:42 
Til: Helle Bjornstrup 
Cc: Preben Sørensen 
Emne: Ang. 7-trins-skalaen 
Kære Helle, 
  
Så er der kommet svar og Studiechef Preben Sørensen oplyser, at fakulteterne i samarbejde med Studieforvaltningen fik 
udarbejdet en folder om 7-trinsskalaen, som blev distribueret til uddannelserne mhp. uddeling til de studerende samt 
undervisere og censorer. Folderen kan du finde her: 
 

Den danske version: http://www.samf.aau.dk/eksamen/7trinsskala.pdf 

Den engelske version: http://www.samf.aau.dk/eksamen/7trinsskala-uk.pdf 

 

På det enkelte fakultets initiativ har der været holdt kurser for lærerne, som jo er dem, der 
skal afgive karakterne.  

Desuden har den nye karakterskala haft den øverste ledelses bevågenhed (rektor, 
dekaner) mhp. en afstemning af den faktiske brug af skalaen, således at forudsætningerne 
for indførelsen af en nye skala kunne realiseres.  

Med venlig hilsen 

Charlotte Marianne Skou Pedersen  
AC-Fuldmægtig  
---------------------------  
Studieforvaltningen - STADS  
Aalborg Universitet  
Postboks 159  
9100 Aalborg  

Tlf. 9940 9498   

Fax. 98159816  

E-mail: cmsp@adm.aau.dk   
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Fra: Helle Bjornstrup [mailto:helle@hawaii.edu]  
Sendt: 11. august 2008 10:39 
Til: Charlotte Pedersen 
Emne: Re: SV: Ang. 7-trins-skalaen  

Kære Charlotte  
 
Det lyder rigtig godt :) 
 
Vil det blive sendt til mig pr. email og har du en ca. dato for hvornår jeg kan forvente at modtage det? 
 
Igen, tusind tak for hjælpen. 
  

Mvh Helle 
 
----- Original Message ----- 
From: Charlotte Pedersen <cmsp@adm.aau.dk> 
Date: Monday, August 11, 2008 8:36 am 
Subject: SV: Ang. 7-trins-skalaen 
To: Helle Bjornstrup <helle@hawaii.edu> 

Kære Helle, 
  
Pernille har snakket med studiechefen om det, og det skulle være sat i sving.  
  

Venlig hilsen 

Charlotte Marianne Skou Pedersen   

AC-Fuldmægtig   

---------------------------  

Studieforvaltningen - STADS   

Aalborg Universitet   

Postboks 159  

9100 Aalborg   

Tlf. 9940 9498   

Fax. 98159816  

E-mail: cmsp@adm.aau.dk   

 
 

Fra: Helle Bjornstrup [mailto:helle@hawaii.edu]  
Sendt: 4. august 2008 11:54 
Til: Charlotte Pedersen 
Emne: Ang. 7-trins-skalaen 

Kære Charlotte   
 
Jeg sender dig denne email, da jeg har haft korrespondance med Pernille omkring min afhandling. som 
omhandler universiternes information omkring den nye karakterskala. 
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Så er meningsundersøgelsen snart ved at være ved vejs ende, og der er klare tendenser på at studerende på AAU står 
mest positive over for deres uddannelsesinstitutions informationsmateriale. Derfor vil jeg høre om du kan skaffe den 
skriftlige information der er givet til studerende på AAU, så jeg kan tage et kig på det? 
 
 
Jeg ser frem til at høre fra dig. 
 
Med venlig hilsen 
Helle 
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Bilag 8 
 
 
Hej Helle  
 

Jeg er desværre nødt til at meddele, at det ikke er lykkedes at fremskaffe den information som evt. er sendt 
til de studerende i forbindelse med indførslen af 7-trinsskalaen.  
 

Beklager 
 

Vh.  
 

Jesper  
 
Helle Bjornstrup <helle@hawaii.edu> den 13. januar 2009 kl. 09:19 +0100 skrev: 

 
Hej Jesper  

  

Det lyder rigtig godt. Jeg glæder mig til at høre fra dig igen.  

  

Mvh Helle  
 

----- Original Message ----- 

From: Jesper Sølund Hansen <jesh@hum.au.dk>  

Date: Tuesday, January 13, 2009 9:00 am 

Subject: Re: Fwd: Ang. 7-trins-skalaen 

To: Helle Bjornstrup <helle@hawaii.edu>  

 
 
Hej Helle  
 

Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Det er desværre ikke os på Det Humanistiske Fakultet, som har det 
materiale som evt. er sendt ud. Det er gjort centralt og jeg har rykket. Dem der sidder med det har desværre 
meget travlt, men jeg spørger igen og forsøger at få en afklaring.   
  

Venlig hilsen 
  

Jesper Sølund  

 ____________________________________  

 Fuldmægtig, cand. mag.  

 Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet  

 Nobelparken, Bygning 1453, lok. 518  

 8942 1290, jesh@hum.au.dk  
  
   Helle Bjornstrup <helle@hawaii.edu> den 12. januar 2009 kl. 18:40 +0100 skrev: 
 

 Hej Jesper 
  

 Jeg vil høre om du har gravet folderen frem?  

  

 Jeg håber du har fundet den og vil sende den til mig ...  

   

 Mvh Helle  
  

 
 
 
 ----- Original Message ----- 
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 From: Jesper Sølund Hansen <jesh@hum.au.dk>  

 Date: Friday, November 21, 2008 11:23 am 

 Subject: Re: Fwd: Ang. 7-trins-skalaen 

 To: Helle Bjornstrup <helle@hawaii.edu>  

 
Kære Helle  
  

 Jeg vil bare sige jeg stadig arbejder på sagen, men det er desværre ikke så let at finde rigtige informationer.  
  

 Vh. Jesper  

 
Helle Bjornstrup <helle@hawaii.edu> den 5. november 2008 kl. 17:52 +0100 skrev: 

 Kære Jesper 
  

 Tusind tak for dit svar, og tak fordi du tog dig tid til at undersøge det :)  
  
 

 Det lyder rigtig godt. Er jeg så heldig at du har denne brochure liggende?  
    

 Med venlig hilsen 

 Helle  
  

 ----- Original Message ----- 

 From: Jesper Sølund Hansen <jesh@hum.au.dk>  

 Date: Wednesday, November 5, 2008 9:50 am 

 Subject: Re: Fwd: Ang. 7-trins-skalaen 

 To: Helle Bjornstrup <helle@hawaii.edu>  

 
 
Kære Helle 
  

 Så har jeg gravet i arkiverne og talt med kollegaer.  
  

 Det Humanistiske Fakultet har ikke givet særskilt information til de studerende om indførslen af 7-
trinsskalaen.  
  

I stedet har Studieforvaltningen ved Aarhus Universitet centralt udsendt en lille informationsbrochure til alle 
studerende.  

 
 Fakultet har derimod afholdt workshops for alle undervisere, og censorer har været inviteret til 
informationsmøde, hvor 7-trinsskalaen og de nye måder at give karakteren er blevet præsenteret og 
diskuteret.    
  

 Herudover har den 7-trinsskalaen selvfølgelig også været diskuteret på fagniveau og i forbindelse med 
undervisning og vejledning.  
  

 Venlig hilsen 
  

 Jesper Sølund  

 ____________________________________  

 Fuldmægtig, cand. mag.  

 Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet  

 Nobelparken, Bygning 1453, lok. 518  

 8942 1290, jesh@hum.au.dk  

 
 
 
-----  Original meddelelse -----   
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 Til det Humanistiske Fakultet  

 
Da jeg pt. er i gang med at skrive mit speciale inden for kommunikation, håber jeg at i vil være 
bejælpelige med at hjælpe mig videre.  
    

 I forbindelse med mit speciale i kommunikation på CBS skriver jeg om informationen omkring 7-
trins-skalaen til studerende.  
    

 Jeg undersøger informationsmateriale fra fem af Danmarks større universiteter, heriblandt AU.  
    

 Efter samtale med Bjarke Parner, er jeg blevet henvis t til hvert enkelt af de fem daværende 
fakulteter, idet informationsopgaven var blevet udliciteret til hvert enkelt fakultet på AU.  
    

 Derfor vil jeg høre om i evt. kan tilsende mig det skriftlige informationsmateriale, som i har 
udsendt til studerende i forbindelse med den nye karakterskala? Det ville også være rigtig godt, hvis 
i kort i mailen kunne skrive om i ligeledes har givet mundtlig information i form af 
informationsmøde til de studerende der hører under jeres fakultet.  

 
Jeg ser frem til at høre fra jer. 
    

 Med venlig hilsen 
    

 Helle Bjørnstrup  
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Bilag 9 

 

Kære Helle Bjørnstrup 
 
Vi har primært informeret de studerende om den nye karakterskala på følgende måder: 
 
1) Via nettet. Her har vi en nyhedsside for studerende som hedder http://www.studnyt.sam.au.dk/ hvor du i arkivet kan 
finde de indlæg der var om den nye karakterskala. Nyheder på denne hjemmeside bliver desuden sendt som et 
nyhedsbrev til de studerende via deres universitetsmail. 
 
2) Løbende information til studienævn og studievejledere om overgangen til den nye skala så den daglige vejledning af 
studerende har været opdateret. 
 
3) Gennem oplæg. Jeg har holdt et oplæg i en af studenterforeningerne om overgangen til den nye karakterskala. 
 
Håber at dette besvarer dit spørgsmål. 

Med venlig hilsen 
 
Klaus Tolstrup Petersen 
Fuldmægtig 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat 
Aarhus Universitet, bygning 1327, 2 
Ndr. Ringgade, 8000 Århus C 
Tlf. 8942 5461 
ktp@socsci.au.dk 
 
Lene Hjøllund skrev:  
Vil du prøve at se på denne?  
 
vh  
Lene  
 
 
Emne: [Fwd: Ang. 7-trins-skalaen] 
Fra: Kirsten Dybdahl Sørensen <kds@socsci.au.dk> 
Dato: Wed, 22 Oct 2008 13:01:23 +0200 
Til: Lene Hjøllund <lh@socsci.au.dk> 
 
 
Emne: [Fwd: Ang. 7-trins-skalaen] 
Fra: Kirsten Dybdahl Sørensen <kds@socsci.au.dk> 
Dato: Wed, 22 Oct 2008 13:01:23 +0200 
Til: Lene Hjøllund <lh@socsci.au.dk> 
Til: Lene Hjøllund <lh@socsci.au.dk> 
 
 
 
 
Til det Samfundsvidenskabelige Fakultet  
 
Da jeg pt. er i gang med at skrive mit speciale inden for kommunikation, håber jeg at i vil være bejælpelige med at hjælpe 
mig videre. 
 
I forbindelse med mit speciale i kommunikation på CBS skriver jeg om informationen omkring 7-trins -skalaen til 
studerende. 
 
Jeg undersøger informationsmateriale fra fem af Danmarks større universiteter, heriblandt AU.  
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Efter samtale med Bjarke Parner, er jeg blevet henvist til hvert enkelt af de fem daværende fakulteter, idet 
informationsopgaven var blevet udliciteret til hvert enkelt fakultet på AU. 
 
Derfor vil jeg høre om i evt. kan tilsende mig det skriftlige informationsmateriale, som i har udsendt til studerende i 
forbindelse med den nye karakterskala? Det ville også være rigtig godt, hvis i kort i mailen kunne skrive om i ligeledes 
har givet mundtlig information i form af informationsmøde til de studerende der hører under jeres fakultet. 
 
Jeg ser frem til at høre fra jer. 
 
Med venlig hilsen 
 
Helle Bjørnstrup 
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Bilag 10 
 
 
----- Original Message ----- 
From: Studievejleder Religionsvidenskab <STV-RV@teo.au.dk> 
Date: Tuesday, November 11, 2008 3:34 pm 
Subject: Information vedr. syvtrinsskala 
To: helle@hawaii.edu 
 
 
> Kære Helle 

> Jeg har nu kigget gammelt materiale igennem, for at finde nogle dokumenter vedr. information om 
syvtrinsskalaen. Det er ikke lykkes mig, og jeg er ikke sikkert på, det kommer til det. Jeg søger videre, men 
vil lige lade dig vide, at der ikke med sikkerhed kommer noget herfra. Muligvis har været en artikel i vores 
fakultetsblad - hvis det lykkes mig at finde den, videresender jeg den til dig.  

> Mvh. Kristine, studievejledningen for religionsvidenskab og arabisk    
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Bilag 11 
 
 
----- Original Message ----- 
From: Hanne Toksvig <HT@SUN.AU.DK> 
Date: Wednesday, October 22, 2008 1:34 pm 
Subject: VS: Ang. 7-trins-skalaen 
To: helle@hawaii.edu 
 
 
   
Kære Helle 
Jeg vedhæfter invitationen til et informationsmøde. Derudover sendte vi teksten herfra om den nye 
karakterskala til alle de studerende pr. mail, lagde det på hjemmeside.  
  
Jeg tror der kom 8 til mødet hvoraf de 2 var fra SAM. 
   
Generelt har vi oplevet meget få spm. fra de studerende. 
  
Vi gjorde meget mere ud af information til undervisere og censorer med workshops m.v.  
  

 
Hanne Toksvig 
Områdeleder  
Det Sundhedvidenskabelige Fakultet / The Faculty of Health Sciences 
Aarhus Universitet 
Vennelyst Boulevard 9 
8000 Aarhus C 
  
Tlf.:: + 45 8942 4110 
FAX: +45 8942 4266 
E-mail: ht@sun.au.dk 
  
 

   
  
  

Fra: Helle Bjornstrup [mailto:helle@hawaii.edu]  
Sendt: 22. oktober 2008 11:56 
Til: sun@au.dk 
Emne: Ang. 7-trins-skalaen 
  
Til det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
  
Da jeg pt. er i gang med at skrive mit speciale inden for kommunikation, håber jeg at i vil være 
bejælpelige med at hjælpe mig videre. 
  
I forbindelse med mit speciale i kommunikation på CBS skriver jeg om informationen omkring 7-
trins-skalaen til studerende. 
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Jeg undersøger informationsmateriale fra fem af Danmarks større universiteter, heriblandt AU.  
  
Efter samtale med Bjarke Parner, er jeg blevet henvist til hvert enkelt af de fem daværende 
fakulteter, idet informationsopgaven var blevet udliciteret til hvert enkelt fakultet på AU.  
 
Derfor vil jeg høre om i evt. kan tilsende mig det skriftlige informationsmateriale, som i har udsendt 
til studerende i forbindelse med den nye karakterskala? Det ville også være rigtig godt, hvis i kort i 
mailen kunne skrive om i ligeledes har givet mundtlig information i form af informationsmøde til 
de studerende der hører under jeres fakultet. 
  
Jeg ser frem til at høre fra jer. 
  
Med venlig hilsen 
 
Helle Bjørnstrup  
 



 48

Bilag 12 

 

Interview med Helle RosenVold Andersen, Videnskabsministeriet d.  28. februar 2008 

 

 

Sammendrag 

Implementeringen af 7-trins-skalaen har været forskellig fra hinanden på Videnskabsministeriet og 

Undervisningsministeriet. Da Videnskabsministeriet, i modsætning til Undervisningsministeriet, 

ikke besidder nok faglig kompetence, har universiteterne stået for kommunikationen af skalaen. 

Videnskabsministeriet har dog afholdt tre møder med områdeansvarlige folk, som er blevet udvalgt 

af rektorer på de respektive universiteter. Det første møde var et fælles informationsmøde for 

universiteternes områdeansvarlige, hvor forskellene på den gamle og nye skala blev forklaret. Det 

andet møde var et samlet møde delt ud på fakulteter, og det sidste møde blev afholdt efter at 

universiteterne havde lavet nye studieordninger for at sikre, at de var klar til at implementere og 

bruge den nye skala.  

 

Da Videnskabsministeriet ikke har nok faglig kompetence, hvilket vil sige at de ikke har nok 

fagfolk og nok faglig indsigt, har de ikke udarbejdet en vejledning. Det har hvert universitet været 

ansvarlige for. Videnskabsministeriet har ikke opsat specifikke krav til viderekommunikation af 

skalaen, da universiteterne er selvejende institutioner, og, som tidligere nævnt, har mangel på faglig 

indsigt fra Videnskabsministeriets side gjort, at de ikke har haft mulighed for det. 

 

I modsætning til Videnskabsministeriet styrer Undervisningsministeriet uddannelserne på centralt 

hold. Folkeskole, gymnasier, erhvervsuddannelser etc. Kører ikke med studieordninger, men det gør 

universiteterne, hvilket gør ændringen af skalaen meget mere omfangsrig.  

 

Formelt set er informationsansvaret lagt ud til rektor på det respektive universitet, og 

Videnskabsministeriet skal kun indblandes, hvis der er nogle tværgående problemer. 

 

Videnskabsministeriet har sikret erfaringsudveksling og igangsættelse af processen, så 

universiteterne kunne implementere den nye skala d. 1. september 2007. 
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Bilag 13 

Resultaterne er filtreret efter den del af målgruppen, som har haft indledende opmærksomhed, og 

derved har modtaget skriftlig information fra deres universitet. 

 

 

Århus Universitet  

Spørgsmål 6: Har du læst Videnskabsministeriets bekendtgørelse af 7-trins-skalaen? 

 
                     Procent    Besvarelser 

Ja                        24,4             11 

 

Nej                                              75,6             34 

 

 

 

Aalborg Universitet 

Spørgsmål 6: Har du læst Videnskabsministeriets bekendtgørelse af 7-trins-skalaen? 

                     Procent     Besvarelser 

Ja                        35,4             35 

 

Nej                        67,6             73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Meningsmåling 2008 af Helle Bjørnstrup 
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Den nye 7-trins karakterskala
Efter sommerferien 2007 skal den nye 7-trins karakterskala anvendes ved eksamen ved alle universite-
tets uddannelser. Karakterskalaen gælder for hele uddannelsessystemet i Danmark. 

Af Anne-Mette Schirmer Nielsen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetskontor

Karakterkommissionen, med daværende 

prorektor for Århus Universitet som 

formand, Kathrine Richardson, har bl.a. 

arbejdet med følgende forudsætninger 

for den nye 7-trinsskala:

1.  International anvendelighed

2.  Skalaen skal anvendes ensartet i hele 

uddannelsessystemet, og bedømmel-

sen skal udtrykke graden af målopfyl-

delse

3.  Samme skala i hele uddannelsessyste-

met

4.  Klar forskel mellem nabokaraktererne

5.  Mulighed for gennemsnitsberegning.

1. International anvendelighed
Den øgede internationalisering stiller 

krav til karakterskalaen om, at karakterer 

og eksamensresultater uden vanske-

ligheder kan benyttes internationalt. 

Det betyder, at karakterskalaen først 

og fremmest skal være sammenlignelig 

med ECTS-skalaen, som er en oversæt-

telsesskala mellem de europæiske landes 

nationale karakterskalaer. Det skal såle-

des være muligt at oversætte mellem 

den nationale skala og ECTS-skalaen på 

enkeltkarakterniveau.

ECTS-skalaen 

ECTS står for ”European Credit 

Transfer and Accumulation 

System”, og  ECTS-karakter- 

skalaen er udviklet til at sam-

menligne de karakterer, som 

gives ved uddannelser i EU-

landene. Dermed kan ECTS-

karakterskalaen anvendes til at 

omregne udenlandske karak-

terer til danske karakterer og 

omvendt.  

ECTS-skalaen udtrykker lige-

som andre karakterskalaer en 

kvalitativ vurdering af en eksa-

minands præstation. ECTS-ska-

laen er en bogstavskala med 

fem trin for bestået og to trin 

for ikke bestået.

2. Skalaen skal anvendes ensartet 
i hele uddannelsessystemet,  
og bedømmelsen skal udtrykke 
graden af målopfyldelse
I udviklingen af det danske uddannelses-

system står overgangen fra indholds-

styring til målstyring helt centralt. Den 

nuværende og fremtidige målstyring stil-

ler krav til karakterskalaen om, at karak-

tererne på en entydig og eksakt måde 

kan udtrykke graden af eksaminandens 

målopfyldelse. Karaktererne skal altså 

kunne anvendes til absolutte vurderinger 

i forhold til temmelig præcist opstillede 

mål.

Som en konsekvens heraf skal de enkelte 

karakterer beskrives ud fra målene og 

ikke ud fra en relativ placering af eksa-

minandernes præstationer. Sådanne 

karakterbeskrivelser fremmer en ens-

artet brug af karakterskalaen. Der er 

altså tale om en absolut skala og ikke 

en relativ.

3. Samme skala i hele  
uddannelsessystemet
Der skal benyttes den samme karakter-

skala overalt i uddannelsessystemet. 

Dermed understøttes mobiliteten mellem 

uddannelserne, så skift mellem uddan-

nelser på samme niveau og til uddannel-

ser på højere niveau i uddannelsessyste-

met ikke vanskeliggøres. 

4. Klar forskel mellem  
nabokarakterer
Antallet af trin i karakterskalaen skal 

være afpasset således, at der er tydelig 

forskel mellem beskrivelsen af en karak-

ter og nabokarakteren. Samtidig skal 

skalaen have et tilstrækkeligt antal trin, 

så den kan benyttes ved den løbende 

evaluering i et undervisnings- og uddan-

nelsesforløb. 

5. Mulighed for  
gennemsnitsberegning
Anvendelse af karaktergennemsnit er 

relevant i dele af det danske uddannel-

sessystem. Det er velkendt, at karakter-

gennemsnittet anvendes ved optagelse 

til en videregående uddannelse. Derfor 

er det et krav til en dansk karakterskala, 

at det skal være muligt at beregne gen-

nemsnit. Den enkleste måde at opfylde 

dette krav på er ved at benytte talværdier 

som karakterer.

Hvorfor lever 13-skalaen ikke op til 
kravene til en fremtidig  
karakterskala?
Af de fem krav til en tidssvarende karakter-

skala opfylder 13-skalaen kun de to: 

13-skalaen er den fremherskende karak-

terskala i det danske uddannelsessystem, 

og der kan beregnes gennemsnit. Derimod 

opfylder den ikke de tre øvrige krav til en 

karakterskala.

De 7 beståkarakterer i 13-skalaen kan for 

det første ikke umiddelbart oversættes 

til/fra ECTS-systemet, hvor der kun er 5 

beståkarakterer. 13-skalaen indeholder 

en undtagelseskarakter (13). Begrebet 

undtagelseskarakter møder ikke megen 

forståelse i udlandet. Danske studenter har 

oplevet vanskeligheder ved at blive optaget 

på udenlandske uddannelsesinstitutioner, 

hvor der kun optages studerende med top-

karakterer.

13-skalaen bruges for det andet forskelligt 

fra fag til fag og fra uddannelse til uddan-

nelse. Derfor anvendes 13-skalaen ikke 

ensartet i hele uddannelsessystemet. For at 

karaktergivningen endvidere kan udtrykke 

graden af målopfyldelse, kræves klart 

formulerede, evaluerbare mål for alle fag 

i alle uddannelser, men beskrivelsen af de 

enkelte karakterer i 13-skalaen er ikke rela-

teret til målene. Dermed udtrykker bedøm-

melsen efter 13-skalaen i den nuværende 

praksis ikke graden af målopfyldelse.

Undersøgelser har for det tredje vist, at det 

i praksis ofte har været svært at afgøre, om 

en given præstation skal vurderes til fx 7 

eller 8 eller fx 8 eller 9. Det kan tyde på, at 

13-skalaen indeholder for mange trin til, at 

der kan foretages en sikker bedømmelse. I 

13-skalaen er der derfor ikke tilstrækkelig 

forskel på de enkelte karakterer.

7-trinsskalaen er netop konstrueret til at 

opfylde alle fem krav til en karakterskala.

7-trinsskalaen – de syv trin,  
målopfyldelse og beståkravet
Karakterskalaen har ligesom ECTS-skalaen 

syv trin:
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Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS

12 Den fremragende præstation
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtøm-

mende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
A

10 Den fortrinlige præstation
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfat-

tende 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

4 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

02 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 Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. F

Talkarakteren givet efter 7-trinsskalaen 

efterfølges på prøve-, eksamens- eller 

afgangsbeviser af ECTS-skalaens bogstav-

betegnelse for at understøtte den interna-

tionale sammenlignelighed.

7-trinsskalaen muliggør en præcis karak-

tergivning, idet skalaen indeholder tilpas 

mange trin samtidig med, at springet 

mellem de enkelte trin er stort nok til at 

udtrykke, at der er forskel på den grad 

af målopfyldelse, der skal til, for at en 

præstation kan bedømmes til en højere 

henholdsvis en lavere karakter.

I 7-trinsskalaen findes der ingen undta-

gelseskarakter for den usædvanligt sikre 

og selvstændige præstation. Karakteren 

12 er beskrevet som den karakter, der skal 

gives for den fremragende præstation, der 

demonstrerer udtømmende opfyldelse af 

fagets mål med ingen eller få uvæsentlige 

mangler. Den skal derfor gives for alle 

de præstationer, der opfylder fagets mål, 

altså både for de præstationer, der er 

usædvanligt selvstændige og rækker langt 

ud over fagets mål, og for de præstatio-

ner, hvor fagets mål er opfyldt, men hvor 

der i præstationen optræder enkelte, men 

uvæsentlige fejl eller mangler. 

I beskrivelsen af de enkelte karakterer 

anvendes både positive og negative for-

muleringer. Konsekvensen heraf er, at der 

ved bedømmelsen af graden af målopfyl-

delse skal tages hensyn til dels præstatio-

nens styrke, dels væsentligheden af fejl 

og mangler.

Kravet om, at en prøve eller en uddannel-

se skal afsluttes med et karaktergennem-

snit på mindst 2,0, kan aldrig opfyldes ved 

oprunding. Hvis et karaktergennemsnit 

beregnet efter de regler, der findes i de 

enkelte uddannelsesbekendtgørelser, viser 

sig at være på 1,99, kan dette ikke rundes 

op til 2,0, og dermed er den pågældende 

prøve eller uddannelse ikke bestået.

Implementering  
Efter Undervisningsministeriets regler sker 

bedømmelsen på grundlag af de faglige 

mål, der er opstillet for det pågældende 

fag, og standpunktet skal bedømmes såvel 

ud fra fagets faglige formål som undervis-

ningens beskrevne indhold. Det betyder, at 

det skal fremgå af studieordningen, hvad 

de faglige mål er for hver enkelt prøve, 

ligesom fagets faglige formål og undervis-

ningens indhold skal være beskrevet også 

for hver enkelt prøve. Efter Videnskabs-

ministeriets regler sker bedømmelsen 

på baggrund af en samlet vurdering af, i 

hvilken grad præstationen opfylder de mål 

for faget/fagelementet, som er fastsat i 

bekendtgørelsen om uddannelsen, studie-

ordningen m.v. I studieordningen fastsættes 

præcise målbeskrivelser og kriterier for 

vurdering af målopfyldelsen. 

De nye karakterskalaregler giver på en 

gang de studerende en styrket retssik-

kerhed og en mulighed for at styrke 

egen læreproces. De studerende får via 

studieordningen et godt redskab til at 

gøre sig klart, hvilke mål der er opstillet 

for det enkelte fag og ikke mindst klar-

hed over, hvilke kriterier eksamenspræ-

stationen vurderes efter. 

Eksamensbevis og overgangsregler
Der foretages "et clean cut" 1. august 

2007 (Undervisningsministeriets område) 

og 1. september 2007 (Videnskabsmini-

steriets område), således at karakterer 

efter de nævnte datoer gives efter 7-

trins-skalaen. Karakterer, som er givet 

efter 13-skalaen før 1. august/1. septem-

ber 2007, konverteres på eksamensbe-

viset til karakterer efter 7-trins-skalaen, 

når den studerende dimitterer efter 

1. august/1. september 2007. 13-skala 

karaktererne fra før 1. august/1. septem-

ber 2007 skal også fremgå af beviset. 

Endvidere skal der tilføjes det bogstav 

fra ECTS-skalaen, som svarer til den 

pågældende karakter (A, B, C osv.)

Hvis studieordningen for den enkelte 

uddannelse bestemmer, at der skal 

beregnes et gennemsnit, beregnes dette 

efter 7-trins-skalaen (altså inklusive de 

konverterede 13-skala karakterer). 

Inden for hvert ministeriums område er 

der en undtagelse fra ”clean cut”: 

•  Undervisningsministeriets område: 13-

skalaen anvendes ved syge-og omprø-

ve, der aflægges i stedet for prøve, der 

skulle være aflagt før 1.8.2007.

•  Videnskabsministeriets område: 13-

skalaen anvendes ved klagesager over 

bedømmelser, som er givet inden den 

1.9.2007.

Vil du vide mere …
Både Undervisningsministeriet og Mini-

steriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-

ling har udstedt karakterbekendtgørelser, 

som gælder for AAU's uddannelser:

•  Undervisningsministeriets område, bkg. 

nr. 448 af 18. maj 2006 om karakter-

skala og anden bedømmelser - på AAU 

gældende for HD, socialrådgiverne og 

diplomingeniørerne (professionbachelo-

rer) samt åben uddannelse generelt. 

•  Ministeriet for Videnskab, Teknologi 

og Udviklings område: bkg. nr. 886 af 

21. august 2006, om karakterskala og 

anden bedømmelse ved universitetsud-

dannelser (karakterbekendtgørelsen) 

- på AAU gældende for bachelor-, 

kandidat- og masteruddannelser samt 

deltidsuddannelser generelt.

Forudsætningerne for den nye 7-

trinsskala, jf. karakterkommissionens 

betænkning og Undervisningsministe-

riets orientering på http://pub.uvm.

dk/2004/karakterer 
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Sommerens eksamenstermin levner
en sidste mulighed for at score de
velkendte 8- og 9-taller eller de me-
re eksotiske 13-taller. Men egentlig
bekymring kan kun spores hos de
studerende, der næsten står med
kandidatbeviset og blot mangler en
specialekarakter. Hvis den kommer
efter 1. september i år, skal alle an-
dre karakterer regnes om til 7-trins-
skalaen. Studievejledningerne på
Jura og på Naturvidenskab har
mærket til frustrationerne. Modsat
er reaktionen fra de studerende på
Historie og Medicin lig nul, viser
CAMPUS’ rundringning til studie-
vejledningerne. De studerende ofrer
ikke den nye karakterskala megen
tankevirksomhed. Det er der ellers
god grund til. 

Der ligger nemlig et enormt pæda-
gogisk potentiale i den nye skala.
Den kræver, at underviserne skal
formulere præcise faglige mål for
hvert kursus, og de studerende skal
bedømmes efter, hvor godt de opfyl-
der målene. Hvis man tager målbe-

skrivelserne alvorligt, kan de stude-
rende se frem til en universitetsun-
dervisning, hvor forløb, form og ek-
samen virker sammen, og hvor de
kan gå til eksamen og vide meget
klart, hvad der kræves. 

Fokusskift med fordele
Claus Brabrand er ph.d. og forsk-
ningsadjunkt på Datalogisk Institut.
Han har skrevet, instrueret og pro-
duceret en prisvindende kortfilm om
universitetspædagogik og er involve-
ret i implementeringen af den nye
karakterskala på Det Naturvidenska-
belige Fakultet. Han ser den nye ka-
rakterbekendtgørelse og kravet om
målbeskrivelser som en stor gevinst
for de studerende.

– Det er en fordel for de studeren-
de, at de kan se præcist, hvad de
skal kunne. De studerende ser me-
get på eksamen, og derfor må man
formulere klare læringsmål og have
en eksamen, der måler opfyldelsen
af de mål, siger han.

Torben K. Jensen fra Center for
Læring og Uddannelse på Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet er

enig. Han peger på, at målbeskri-
velserne kan bevirke et sundt fokus-
skift, hvor den studerendes læring
kommer i centrum.

– Det er vigtigt, at man ikke tror,
undervisning kun er noget, der sker,
når underviseren er i gang. Det er
kun en lille del af processen. De stu-
derende har få timer, og megen læ-
ring foregår, imellem vi mødes. Un-
dervisningen skal gerne sætte ar-
bejdsprocesser i gang, og den skal
afføde, at de studerende læser noget
og arbejder aktivt med stoffet. Det
kan den ved, at underviseren sætter
en ramme op, giver øvelsesopgaver
og feedback, siger Torben K. Jensen. 

Læs din studieordning
De studerende har ofte svært ved at
sætte ord på deres egne kompeten-

cer, men det kan gode målbeskri-
velser rette op på.

– Med målbeskrivelser kan man
italesætte, hvad undervisningen skal
lede til. Det mangler vi ofte nu. Det
er tankevækkende, at mange med en
kandidatgrad ikke rigtig kan forkla-
re, hvad de kan, siger Torben K.
Jensen.

Målbeskrivelserne bliver udformet
ud fra kendte taksonomier for læ-
ring, som bruger almindeligt kendte
verber, og langt de fleste ved, at det
kræver mindre at “identificere” end
at “sammenligne” eller “reflektere”.
Men hvis undervisningen skal drage
fordele af den nye karakterbekendt-
gørelse, skal både studerende og un-
dervisere være indstillede på at bru-
ge studieordningernes målbeskrivel-
ser aktivt. 

Fra efteråret har de studerende
forhåbentlig mulighed for at læse
præcist, hvad de skal kunne til eksa-
men, men det kræver, at de hiver
studieordningen frem fra notatbun-
ken.

Camilla Nissen Toftdal

Beskrivelse

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

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

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

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

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

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

gives for den helt uacceptable præstation

12
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Betegnelse 

Den fremragende 
præstation

Den fortrinlige 
præstation

Den gode præstation

Den jævne præstation

Den tilstrækkelige 
præstation

Den utilstrækkelige 
præstation 

Den ringe præstation
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“For den usædvanlig selvstændige
og udmærkede præstation”. Sådan
lyder beskrivelsen af den højeste ud-
mærkelse – 13-tallet – efter den
gamle 13-skala. Til den nye 7-trins-
skala er der knyttet nogle helt andre
ord, som drejer sig om graden af
målopfyldelse og mængden af mang-
ler: “Karakteren 12 gives for den
fremragende præstation, der de-
monstrerer udtømmende opfyldelse
af fagets mål, med ingen eller få
uvæsentlige mangler”, lyder således
beskrivelsen af den højeste
udmærkelse efter den nye skala.

De studerende skal nemlig be-
dømmes på grundlag af faglige mål,
og derfor er faggrupper på hele uni-
versitetet i gang med at udforme

målbeskrivelser, som skal skrives
ind i studieordningerne. Men proce-
duren er alt for omstændelig. Den
frister til åbne og uigennemsigtige
formuleringer, og derfor kan den
føre til urealistisk mange klagesager
fra de studerende.

Hver formulering er afgørende
Arbejdet med at udforme målbeskri-
velser er stort, men fakulteterne
melder, at de er godt i gang. De fles-
te har sendt retningslinjer og model-
ler for målbeskrivelser ud til insti-
tutterne, og på Sundhedsvidenskab
har den pædagogiske enhed tilbudt
workshops og konsultationer. Tor-
ben Dahl er teamleder i Handelshøj-
skolens uddannelsesteam, og han
fremhæver, at man ikke bare kan
sætte sig ned og skrive. Arbejdet

kræver diskussioner mellem fagfol-
kene. Det er alle enige i. Universite-
tet har nemlig en udbredt tradition
for indholdsbeskrivelser, og mange
af de målbeskrivelser, der allerede
findes, er ikke egnede til at give ka-
rakterer ud fra.

– Målbeskrivelser med formule-
ringer som "underviseren vil give et
overblik" er ikke præcise nok. Der
skal stå, hvad de studerende skal
kunne med stoffet. Man kan ikke
bruge ordet “forståelse”. I stedet an-
befaler vi en aktiv sprogbrug, siger
Torben K. Jensen, der er centerleder
på Center for Læring og Uddannelse
på Det Samfundsvidenskabelige Fa-
kultet. 

Man skal altså gøre sig umage
med ordvalgene, hvis implemente-
ringen af den nye karakterbekendt-

gørelse skal lykkes. Det skal være en
fast praksis, at man skriver præcise
læringsmål, der er realistiske og op-
lysende for den studerende, og det
er ifølge Torben K. Jensen den stør-
ste udfordring ved at implementere
den nye karakterbekendtgørelse. 

Uigennemsigtige mål
Læringsmål skal være udtalte og ik-
ke bare en tavs kundskab. Det fak-
tum har store pædagogiske gevinster
(se artikel herunder), men admini-
strativt giver det en tung opgave. Vi-
denskabsministeriet vil sikre målbe-
skrivelsernes juridiske tyngde ved at
kræve, at de bliver skrevet ind i stu-
dieordningerne. 

Ifølge Torben K. Jensen skaber
det krav en risiko for, at man formu-
lerer alt for generelle mål, så man

slipper for at skulle ændre studie-
ordningen. Det sker netop ofte, at
underviserne ændrer kursers ind-
hold og dermed mål, og på kandi-
datuddannelserne bliver mange hele
fag ændret hvert semester. Men ge-
nerelle mål vil være uigennemsigtige
for den studerende og kan ikke bru-
ges til at give karakterer efter. Der-
for har dekanerne for landets sam-
fundsvidenskabelige fakulteter hen-
stillet til ministeriet om en opblød-
ning af kravet. Et positivt svar fra
Videnskabsministeriet kan fjerne det
administrative problem, som netop
nu truer med at spænde ben for
konkrete og gennemsigtige lærings-
mål.

Camilla Nissen Toftdal

En skala af få ord
Rundt på alle fag er underviserne ved at sætte ord på den nye, minimalistiske 
7-trinskarakterskala, som træder i kraft fra september i år. De studerende skal 
fremover bedømmes på grundlag af klare faglige mål. Men arbejdet med 
at udforme målbeskrivelser er omfattende, og det er underlagt tunge 
og ufleksible administrative procedurer. 

Studieordningen 
bliver primær-
litteratur
Den nye karakterskalas målbeskrivelser kan flytte fokus 
fra underviserens gennemgang af stof til det, 
den studerende lærer. Men den studerende 
skal til at nærlæse verberne i studieordningen. Kilde: www.uvm.dk

Karakter 

µkarakterskala 2

karakterskala 1

“Det er en fordel for de studerende, at de kan se præcist, 
hvad de skal kunne. De studerende ser meget på eksamen, 
og derfor må man formulere klare læringsmål og have en 
eksamen, der måler opfyldelsen af de mål.

Centerleder Torben K. Jensen:
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Det har altid krævet noget særligt at
få 13. Man har skullet yde en præ-
station ved eksamensbordet, der var
“usædvanlig selvstændig”, som der
står i beskrivelsen af tallet i den
snart forhenværende karakterskala.
Men hvordan måler man egentlig en
usædvanlig selvstændig præstation?
Hvis der nogensinde har eksisteret
et måleredskab, der baserer sig på
andet og mere end lærerens fornem-
melse for det sublime, er det i hvert
fald forblevet en velbevaret hemme-
lighed.

Den nye 7-trinsskala opererer
med større målbarhed. Topkarakte-
ren 12 skal fremover gives for den
præstation, der opfylder fagets mål
med ingen eller få væsentlige mang-
ler. 12 er således ingen undtagelses-
karakter, der kun kommer de få
usædvanlig selvstændige til gode.
Godt eller skidt? Inge Duus Hjort-
lund, der er studievejleder og læser
statskundskab ved Københavns Uni-
versitet, er ikke begejstret for den
nye skala. 

“Begrebet selvstændighed er tilsy-
neladende fjernet fra skalaen. En ka-

rakterbedømmelse skal fremover
udelukkende tage udgangspunkt i de
enkelte fags mål og opfyldelsen her-
af. Topkarakteren 12 gives for den
‘fremragende præstation, der de-
monstrerer udtømmende opfyldelse
af fagets mål, med ingen eller få
uvæsentlige mangler’. Oversat til
universitetssprog: Kan en studeren-
de blot redegøre rigtig godt for det,
der står i fagets litteratur, skal ved-
kommende have skalaens topkarak-
ter,” skrev hun bl.a. i en kommentar
i dagbladet Information.

Duracell-kaniner
– Jeg mener, at den sikkerhed og
tryghed, der umiddelbart ligger i at
have nogle klart definerede mål, kan
udvikle sig til en sovepude for et an-
derledes og selvstændigt engage-
ment og initiativ blandt de studeren-
de, siger Inge Duus Hjortlund.

Hun mener, at målet for mange
studerende nu bliver “bare” at kun-
ne pensumlisten. 

– Alle studerende vil fremover ha-
ve det samme mål for øje. Man vil
kunne slå op i måbeskrivelsen i stu-
dieordningen, hvad der skal til for at
få topkaraktererne. Vi bliver som

små Duracell-kaniner, der haster af
sted mod de samme mål og bedøm-
mes efter, hvor langt vi når. Hvor i
skalaen sættes der pris på det eks-
traordinære og på det skæve og
svært målbare? Hvor på karaktersti-
gen står iværksætteren, den skarpe,
kritiske analytiker eller kunstneren?
spørger hun.

Fordel for studerende
Den bekymring deles ikke af uddan-
nelses- og læringsforsker Torben K.
Jensen fra Center for Læring og Ud-
dannelse på Det Samfundsvidenska-
belige Fakultet.

– Det er en stor misforståelse, at
man skulle nedjustere målene, fordi
man ekspliciterer dem. Der er intet,
der forhindrer, at man i de nye mål-
beskrivelser fortsat bruger de dyre
ord som “selvstændig”, “kritisk” og
“kreativ”. Det nye er blot, at man
skal beskrive, hvad der opfattes som
kreativt, kritisk osv., og det synes jeg
da er på tide i stedet for, at lærerne
individuelt har sådan nogle “skuffe-
kriterier” for, hvad det betyder, siger
Torben K. Jensen. 

Han ser flere fordele for de stude-
rende i forhold til de målbeskrivel-

ser, der knytter sig til den nye ka-
rakterskala.

– Det kan kun være motiverende
for de studerende, at målet med et
undervisningsforløb gøres tydeligt
fra starten. I dag er der meget tavs
viden i systemet om, hvad der for-
langes, men man glemmer ofte at
kommunikere det til de studerende.
Jeg synes kun, det er godt, hvis stu-
derende fremover begynder at læse
målbeskrivelserne i studieordnin-
gen. Ellers sidder de der til sidst i et
undervisningsforløb og er i tvivl om,
hvad de skal kunne til eksamen, og
det bør stå helt tydeligt for både un-
derviseren og de studerende fra be-
gyndelsen, siger Torben K. Jensen. 

Han tror i øvrigt ikke, at det
“gamle” 13-tal i sig selv har motive-
ret nogen til at være ekstra innovativ
og selvstændig. 

– Folk i den høje ende af skalaen
er indefradrevne og fanget af deres
fag, og sådan vil det også være frem-
over, siger Torben K. Jensen.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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Den træder i kraft 1. september 2007.

På eksamensbeviser udstedt den dag
eller senere bliver karakterer, der er
givet efter 13-skalaen, konverteret 
til 7-trinsskalaen. Dog skal karak-
tererne efter 13-skalaen også stå på
beviset. Et eventuelt gennemsnit 
skal udregnes på baggrund af karak-
tererne efter 7-trinsskalaen. 

Hele bekendtgørelse om den nye 
karakter kan læses på
www.ubst.dk/upload/Nyheder/
551517.pdf

Torben K. Jensen, centerleder på 
Center for Læring og Uddannelse 
på Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet, har udformet Notat om 
implementeringen af den nye 
karakterbekendtgørelse
Det kan læses på: www.clu.au.dk/
udvikling/udvikling/notat_om_
implementering_af_ny_karakter-
skala_tkj_clu.doc

Torben Dahl, teamleder i Handels-
højskolens uddannelses-team, 
informerer de studerende om den
nye karakter-skala på
www.asb.dk/studinfo/study/
ny_karakterskala.aspx. 

Her kan man også finde en FAQ-side.

Karakterskifte
Den nye 7-trinsskala vil få de studerende til at ændre adfærd og blive små Duracell-kaniner, 
der haster af sted mod de samme mål. Det mener en studerende i hvert fald. 
Vrøvl, siger en uddannelsesforsker. Det er kun godt, hvis de begynder 
at interessere sig mere for målene med undervisningen.

karakterskala 3

mere om 7-trinsskalaen 

Den nye karakterskala opererer med større målbarhed end 
13-skalaen. Topkarakteren 12 skal fremover gives for den 
præstation, der opfylder fagets mål med ingen eller få 
væsentlige mangler. En studerende mener, at alle studerende
fremover vil have det samme mål for øje. Man vil kunne slå 
op i målbeskrivelsen i studieordningen, hvad der skal til for 
at få topkaraktererne. 

– Vi bliver som små Duracell-kaniner, der haster af sted 
mod de samme mål og bedømmes efter, hvor langt vi når, 
siger stud.scient.pol. Inge Duus Hjortlund.

Kim
 H

agen
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Bilag 16 

 

Kommentaroversigt 

 

Nedenfor er der listet de mest hyppige årsager for målgruppens holdning til 7-trins-skalaen. 

 

Karakterskalaen er for unuanceret. Der er for få karakterer at bedømme med og for store spring 

mellem karaktererne, og derfor bliver karaktergivningen for bred (især karaktererne 4 – 7 - 10). 

79 kommentarer 

 

 

Det er et problem at karakterer / gennemsnittet er blevet devalueret ved overgangen til 7-trins-

skalaen.  

34 kommentarer 

 

 

Undervisere og censorer forstår ikke skalaen, og konverterer ofte karakterer fra 13-skalaen til 7-

trins-skalaen.  

27 kommentarer 

 

 

Føler at det, at man kan få minuskarakter (- 3) gør at man anses for direkte uintelligent. 

13 kommentarer 

 

 

Synes at forskellen mellem 8 og 9 på 13-skalaen var for stor til at blive samlet i én karakter (7). 

31 kommentarer 
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Anser ikke 7-trins-skalaen som internationalt kompatibel, som var hensigten med ændringen, da 

karaktererne ikke stemmer overens med værdien af f.eks. de amerikanske karakterer (f.eks. anses 7 

som en fin karakter, men et amerikansk C, som en dårlig karakter; 2 er bestået, mens D er ikke-

bestået). 

21 kommentarer 

 

 

12-tallet fungerer ikke som tilsigtet. Det er stadig for svært at få.  

11 kommentarer 

 

 

Føler ikke skalaen er blevet præsenteret godt nok til erhvervslivet. 

6 kommentarer 

 

 

Skalaen er ikke ordentligt indarbejdet, og jeg konverterer fra 7-trins-skalaen til 13-skalaen. 

7 kommentarer 

 

 

Hvorfor ikke gøre det nemmere og kopiere en allerede eksisterende skala, f.eks. den amerikanske 

model A-F eller 1-7, eller skabe en fælles EU-karakterskala? 

51 kommentarer 

 

 

Alt tager sin tid. Man skal vænne sig til skalaen.  

9 kommentarer 

 

 

Føler at det nye 7-tal er blevet den ”automatiske” karakter. 

14 kommentarer 
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7-trins-skalaen er forvirrende idet den indeholder nogle af de samme tal som 13-skalaen, og den vil 

derfor forbindes med den gamle skala (7 + 10). 

8 kommentarer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Meningsmåling 2008 af Helle Bjørnstrup  
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