
Har du sagt A, så må du si B ‐ 
og C og D og noen ganger til 
og med E og F 
 
Om harmonisering av karaktersetting av 
mastergradsoppgaver innenfor realfag 

UiB 19.09.2012 

Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO 



Karaktersetting av emneeksamener 
i bachelorgraden er lett! 



Karaktersetting av emneeksamener 
i bachelorgraden er lett! 



Karaktersetting av  
mastergradsoppgaven 
 Karakteren relateres ikke til noen 

absolutt prestasjon 
 Ikke anonym 
 Manglende erfaring 
 Usikkerhet med hensyn til hvordan 

karakterskalaen skal brukes 
 Mange andre forhold 

er vanskelig! 



Sensurering av masteroppgaver ved 
Kjemisk institutt (KI), UiO 

 Hver oppgave vurderes av 
◦ Veileder(e) 
◦ Ekstern sensor 
◦ Medlem av KI’s eksamenskommisjon 
 To medlemmer: 
 Professor Harald Walderhaug 
 moi 



Karakterbruk for mastergrads-
oppgaver etter kvalitetsreformen 

 Tilgjengelig statistikk fra UHR viste at 
◦ for mye A og B 
◦ ulik praksis ved ulike læresteder 

 Nasjonalt fakultetsmøte i realfag (Nfm) og 
Nasjonalt råd for teknologisk utdanning 
(Nrt) besluttet i 2009 å utarbeide en 
felles karakterbeskrivelse for 
masteroppgaver innen MNT-fag 

 Arbeidsgruppe oppnevnt 



Gruppens medlemmer 
 Carl Henrik Gørbitz (UiO, Nfm, leder) 
 Trond Schumacher (UiO, Nfm) 
 Mette Mo Jakobsen (HiO, Nrt) 
 Kristin Kjøglum (student, NTNU, Nfm) 
 Ole-Gunnar Søgnen (HiB, Nrt) 
 Vidar Thue-Hansen (UMB, Nrt) 

 
 Hanne Sølna (Utdanningsutvalget, Nfm, UiO) 

sekretær 

 



http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet 



I dag: 

 Gruppens arbeid 
 Karakterbeskrivelser 
 Sensor- og veiledningsvurderinger 
 Sensurskjema 

 
 Felles bruk av karakterskalaen 
 Karakterfordeling 

 
 



Mandat 
 Utarbeide: 
◦ (a) generiske karakterbeskrivelser for 

masterarbeider/-oppgaver 
◦ (b) sensor-/veiledervurdering  
◦ (c) standardisert sensurskjema basert på de nye 

karakterbeskrivelsene 
 
 Til grunn for arbeidet legges: 
◦ … utgangspunkt i karakterbeskrivelser og 

sensor/veiledervurdering for biologi (UiO). 
Karakterbeskrivelsene skal så langt det er mulig være 
generiske for MNT-fagene 
◦ Karakterbeskrivelsene må forankres i nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk 



Mandat 
 Beskrivelsene skal være omfattende nok til å bli 

oppfattet som et nyttig hjelpemiddel ved 
evaluering 

 Utformet slik at 
◦ Karakteren A fremheves som eksklusiv, forbeholdt et 

lite mindretall av kandidatene 
◦ Karakteren B viser en prestasjon over gjennomsnittet 
◦ Karakteren C blir naturlig karakter for en normalt 

god prestasjon 
◦ Selv karakteren E viser kompetanse som tilfredsstiller 

kvalitetsrammeverket 
 



Mandat 
 Beskrivelsene skal være omfattende nok til å bli 

oppfattet som et nyttig hjelpemiddel ved 
evaluering 

 Utformet slik at 
◦ Karakteren A fremheves som eksklusiv, forbeholdt et 

lite mindretall av kandidatene 
◦ Karakteren B viser en prestasjon over gjennomsnittet 
◦ Karakteren C blir naturlig karakter for en normalt 

god prestasjon 
◦ Selv karakteren E viser kompetanse som tilfredsstiller 

kvalitetsrammeverket 
 



Utgangspunkt 

 Karakterbeskrivelser fra norske høyskoler 
og Universiteter 

 Dokument utarbeidet på bakgrunn av 
karakterbeskrivelser fra 
◦ Biologi, UiO 
◦ Kjemi, UiO 
◦ Fysikk og teknologi, UiB 
◦ Teknologi, NTNU 



Kvalifikasjonsrammeverket 

 Fra Biologi, karakter E: 
◦ K. viser liten teoretisk forståelse for fagområdet 
◦ K. viser liten teoretisk forståelse for metodevalg 
◦ K. mangler vesentlige tekniske ferdigheter og har 

liten evne til selvstendig arbeid under veiledning 



Kvalifikasjonsrammeverket 



Biologi 



Karakterbeskrivelsen 
 Biologi: D - Nokså god 

 
◦ Kandidaten har levert en oppgave med klare 

mangler innen normert tid.      
◦ Kandidaten viser begrenset teoretisk forståelse 

for fagområdet og for metodevalg i oppgaven.  
◦ Fremstillingen er ustrukturert og bærer preg av å 

være uferdig.  
◦ Kandidaten avslører manglende tekniske 

ferdigheter og evnen til selvstendig arbeid under 
veiledning er begrenset. 

 
 
 

Generell 

Teori 

Fremstilling 

Ferdigheter 



Biologi 



Karakterbeskrivelsen 
 Biologi: A – Fremragende 

 
 Kandidaten har levert en fremragende og kreativ oppgave innen 

normert tid. 
 Kandidaten viser bred teoretisk forståelse for fagområdet og evner 

å diskutere sitt bidrag i forhold til fagets utvikling og nyeste 
forskning. 

 Kandidaten har selv generert viktige problemstillinger og 
løsningsmetoder i oppgaven og brukt dem på en relevant måte. 

 Kandidaten viser meget god forståelse for metodevalg og kan 
diskutere metodenes fordeler og ulemper. 

 Masteroppgaven følger gjeldende normer for vitenskapelig 
forfatterskap, og stilen er tilpasset en oppgitt publikasjonskanal. 

 Fremstillingen er presis, oversiktlig og språklig god.  
 Kandidaten besitter alle relevante tekniske ferdigheter for 

oppgaven, og kan arbeide svært selvstendig under god faglig 
oppfølging.  
 

Generell 

Teori 

Fremstilling 

Ferdigheter 

Fremstilling 

Teori 

Ferdigheter 



Karakterbeskrivelsen 

 Beskrivelsen av hver enkelt karakter 
fordeles på fem punkter: 

 1. Generell kommentar (som nå) 

 2. Teoretisk oversikt, metodevalg 
 3. Gjennomføring  
◦ Nivå, tekniske ferdigheter, omfang 

 4. R&D 
 5. Fremstilling (som nå) 
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Kar Biologi Kjemi Fys. og Tek. UiB Teknologi 

A Masteroppgaven følger 
gjeldende normer for 
vitenskapelig forfatterskap, og 
stilen er tilpasset en oppgitt 
publikasjonskanal. 
F. er presis, oversiktlig og 
språklig god.  

F. er av tilnærmet samme 
kvalitet som i publiserte 
artikler i internasjonale 
tidskrifter 

F. er svært oversiktlig og veldig 
klar og presis. Den inneholder 
ingen vesentlige 
mangler eller feil. Språkføringen er 
usedvanlig god. 

Oppgaven presenteres 
strukturert og holder et 
svært høyt språklig nivå 

B Masteroppgaven følger 
gjeldende normer for 
vitenskapelig forfatterskap, og 
stilen er tilpasset en oppgitt 
publikasjonskanal. 
F. er presis, oversiktlig og 
språklig god.  

F. er meget god i form og 
presisjon. 

F. er oversiktlig, klar og presis, og 
den har få mangler. Språkføringen 
er meget god. 

Oppgaven presenteres 
strukturert og holder et 
høyt språklig nivå. 

C F. er gjennomgående god, men 
har noen mangler. 
 

F. er gjennomgående god. F. er gjennomgående god og 
forstålig, men har mangler. 
Språkføringen er god. 

Oppgaven presenteres 
strukturert og holder et 
jevnt godt språklig nivå. 

D F. er ustrukturert og bærer preg 
av å være uferdig.  
 

F. er forståelig, men kan 
være ustrukturert og vise 
manglende innsikt på 
enkelte områder. 

F. er forståelig, men kan være 
ustrukturert og vise 
manglende innsikt på enkelte 
områder og ha vesentlige feil. 
Språkføringen er ofte mindre god. 

Oppgaven presenteres 
noenlunde strukturert 
og holder et 
gjennomsnittelig språklig 
nivå. 

E F. er uryddig og vanskelig å 
forstå.  
 

F. er stort sett akseptabel, 
men den er til tider uryddig 
og vanskelig å forstå 

F. er stort sett akseptabel,  men er 
ustrukturert, mangelfull og har 
vesentlige feil. Språkføringen er 
ofte dårlig og lite 
gjennomarbeidet. 

Oppgaven presenteres 
med en viss grad av 
struktur og lesbarhet. 

F F. er uoversiktlig og mangelfull i 
de fleste ledd.  
 

F. er ustrukturert og 
vanskelig å følge. 

F. er ufullstendig og preget av 
klare feil og misforståelser. F. er 
ustrukturert og vanskelig å følge. 
Språkføringen er dårlig og lite 
gjennomarbeidet. 

Oppgaven presenteres 
med manglende struktur 
og lesbarhet. 



Fremstilling og presentasjon 
 A: Oppgavens form, struktur og språk ligger 

på et svært høyt nivå 
 B: ... på et meget høyt nivå  
 C: ... på et godt nivå 
 D: ... på et akseptabelt nivå 
 E: Fremstillingen er stort sett akseptabel, 

men har merkbare mangler mht. form, 
struktur og språk 

 F: Fremstillingen har vesentlige mangler 
mht. form, struktur og språk 
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Svak på NMR-teori 
og instrumentering, god 
på organisk syntese 

Sentrale referanser er  
utelatt, men godt  
plassert problemstilling 

Bare to setninger, 
uklart hva hensikten 
med arbeidet var 















Fra Teknisk Ukeblads nettside 
http://www.tu.no/jobb/2012/04/30/-strengere-karakterer-er-tull 



Påstand 1:  
Det er en klar sammenheng mellom 
antall A’er og B’er ved et lærested 
og karakterkravene for opptak 

Påstand 2:  
Det eneste som betyr noe for hvor 
godt en student gjør det på sin 
mastergrad er karakterene fra vgs.  
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Nanoteknologi, 
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Korrelasjon 0.33 

10 av 38 
utdanninger i TU’s 
undersøkelse har 
ikke poenggrense 

Korrelasjon 0.19 



Påstand 1:  
Det er en klar sammenheng mellom 
antall A’er og B’er ved et lærested 
og karakterkravene for opptak 

er ikke riktig, sammenhengen er 
meget svak 



Forhold som påvirker kvaliteten 
på et mastergradsarbeid 

 Opptakspoeng fra videregående skole 
 Opptaksrammer og frafall 
 Kvaliteten og innhold på utdanning gitt på 

UH-nivå frem til mastergradsarbeidet 
 Karakterer i vgs. og karakteren på 

mastergradsarbeidet måler ulike ting 



Påstand 2:  
Det eneste som betyr noe for hvor 
godt en student gjør det på sin 
mastergrad er karakterene fra vgs.  

er utvilsomt feil 



Et lærested med gode 
studenter må da kunne bruke 
flere A’er og B’er? 



Karakterfordeling 

bedre 



En felles forståelse av karakterskalaen 

 Skal vi plutselig begynne å bruke 
karakterskalaen strengere enn de gjør 
andre steder i Norge? 

 Nei, dette skal alle gjøre, 
 men uansett gjelder det først og fremst å 

se på seg selv og stole på at arbeidsgivere 
ser at også C-kandidater er gode  
 

 Varemerkebygging 



En felles forståelse av karakterskalaen 

 Mastergradsoppgaver er ikke nasjonale 
prøver 

 Kvalifikasjonsrammeverket definerer 
kompetansekrav for gradsoppnåelse 

 men prestasjoner ved ulike læresteder er 
ikke uten videre direkte sammenlignbare 
◦ Ulike utdannelser i bunn (bachelorgrad) 
◦ Ulike tradisjoner m.h.t. utforming og utførelse 

av arbeidet (inkludert 60 eller 30 stp omfang)  



En felles forståelse av karakterskalaen 

 Hvorvidt en oppgave som har fått B ved 
ett lærested (garantert) ville fått B også 
ved andre læresteder er egentlig ikke så 
interessant 

 Det som teller er den vurderingen 
lærestedet har gjort ut fra egne 
forutsetninger 

 



En felles forståelse av karakterskalaen 

 Det er åpenbart en fordel for hele UH-
sektoren at skalaen brukes enhetlig 

 Forskjellen mellom lærestedene mht.  
gjeldende praksis kan i svært liten grad 
forklares med ulik ”studentkvalitet” 

 



Innvendinger mot skalaen A-F  

 Skalaen er så trang / grov 
 Det er så få karakterer å velge mellom 

E        D        C        B        A 







 Studentene har allerede vært gjennom en 
siling i bachelorstudiet 

 Vi kan ikke plutselig begynne å gi C’er og 
D’er på mastergrader til studenter som er 
vant til å få A eller B på bacheloreksamener 
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Overhyppigheten i bruk av 
karakteren A (og også B) er 
grovt urettferdig mot de få 
virkelig gode studentene 
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 Hun kommer til å bli veldig lei seg om hun 
får C … 

 





Studentenes oppfatning av hva som 
er en god eller dårlig karakter 
bestemmes av hva som er etablert 
praksis ved lærestedet 

E     D      C     B      A E     D      C     B      A 

Lærested A Lærested B 



Hva sier en topptung 
karakterfordeling om lærestedet? 

E        D        C        B        A 

”Ojda, det må være et lærested  
med gode studenter  
siden så mange får A eller B” 



Hva sier en topptung 
karakterfordeling om lærestedet? 

E        D        C        B        A 

”Ojda, det må være et lærested  
som stiller lave krav til sine studenter  
siden så mange får A eller B” 



Hva sier en topptung 
karakterfordeling om lærestedet? 

E        D        C        B        A 

”Ojda, det må være et lærested  
som ikke har skjønt hvordan man 
skal bruke karakterskalaen” 



Oppsummering 

 Dagens varierende praksis mht. karakter-
bruk kan i liten grad forklares på 
bakgrunn av karakterer fra vgs. 

 En felles forståelse av karakterbruk letter 
sammenligning av prestasjoner på tvers av 
institusjoner 

 Alle er tjent med at hele skalaen fra A-E 
benyttes 
◦ Ikke minst de aller beste studentene 





”Selvstendighet”  (Biologi) 
 A: … kan arbeide svært selvstendig under god 

faglig oppfølging 
 B: … kan arbeide svært selvstendig under god 

faglig oppfølging 
 C: … kan arbeide selvstendig under god faglig 

oppfølging 
 D: … evnen til selvstendig arbeid under 

veiledning er begrenset 
 E: … har liten evne til selvstendig arbeid under 

veiledning er begrenset 
 F: - (ikke nevnt eksplisitt) 



”Selvstendighet”  (Ny) 
 A: … arbeider svært selvstendig 
 B: … arbeider meget selvstendig 
 C: … arbeider selvstendig 
 D: Kandidaten arbeider noe selvstendig, men er 

avhengig av relativt tett oppfølging for å ha god 
faglig progresjon og kan ha problemer med å 
utnytte forskningsmiljøets kompetanse i eget 
arbeid 



”Selvstendighet”  (Ny) 
 E: … viser begrenset faglig progresjon uten tett 

oppfølging og har noe problemer med å utnytte 
forskningsmiljøets kompetanse i eget arbeid. 

 F: … innehar ikke de ønskede tekniske 
ferdigheter og selvstendighet for oppgaven og 
har i liten grad utnyttet forskningsmiljøets 
kompetanse i eget arbeid 



Innføringsemner i kjemi ved UiO 

 KJM1001 – innføring i kjemi 
◦ målgruppen er ”ikke-kjemikere” 
◦ krever Kjemi 1 (2KJ) fra vgs. 

 KJM1100 – generell kjemi 
◦ målgruppen er kjemistudenter 
◦ krever Kjemi 2 (3KJ) fra vgs. 

 KJM1100 har studenter som kan mer 
kjemi når de begynner 

 Hvordan er karakterfordelingen i de to 
emnene? 
 

1NA Kj1 Kj2 

1NA Kj1 Kj2 

og etter eksamen 



Karakterfordelinger 

KJM1001 

E     D      C     B      A 

KJM1100 

E     D      C     B      A 

Mål Mål A C 



Karakterfordelinger 

Karakterer gjenspeiler 
grad av måloppnåelse 



Elevenes poeng fra  
videregående skole 

Lærested A Lærested B 



Skal Lærested A bruke 
karakterskalaen på en annen 
måte enn Lærested B? 



Karakterfordelinger 

KJM1001 

E     D      C     B      A 

KJM1100 

E     D      C     B      A 

Mål Mål A C 



Karakterfordelinger 

Lærested B 

E     D      C     B      A 

Lærested A 

E     D      C     B      A 

Mål Mål A C 
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