
NASJONALT FAGRÅD FOR BIOFAG 
 
Til 

Det Nasjonale fakultetsmøte for realfag (NFmr)  

og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) 

 

 

HØRING KARAKTERSKALA MNT 

 

Det Nasjonale Fagråd for Biofag viser til høringsforslag fra Arbeidsgruppa opprettet av NFmr 

og NRT angående forslag til karaktersetting av mastergraden innen realfag og teknologi, 

Saken ble behandlet i Fagrådet 23. februar. 

 

Det Nasjonale Fagråd innen Biofag stiller seg positiv til forslaget til nye karakterbeskrivelse. 

Både inndeling i poengintervall, sensurskjema og veilederskjema ble godt mottatt. Store deler 

av fagmiljøene bruker allerede i dag disse poengintervallene 

 

Fagrådet innførte våren 2009 en fagspesifikk karakterskala, samt sensor/veiledervurdering, og 

dette medførte en bredere bruk av karakterskalaen. Det ble ikke tatt i bruk poengvurdering på 

sensurskjemaet, og Fagrådet ser klart behovet for å innføre dette nå. 

 

Fagrådet vil anbefale at det bør følge med en beskrivelse på hva en kan forvente av en A 

besvarelse på Masternivå innenfor den gitte tidsramme (det skal ikke være en ph.d 

avhandling). Hva er nok til å kunne gi en toppbesvarelse på en masteroppgave. Fagrådet vil 

poengtere at det er viktig å bruke både beskrivelse og senurskjemaet, og at ved trekk i poeng 

bør det komme klart fram hva det er trekt for. Når det gjelder sensurskjemaet, ser Fagrådet 

behovet for å kunne justere noe på poenggrensene, og støtter forslaget om at hver enhet selv 

vekter de ulike punktene.  

 

Fagrådet mener det bør være en nasjonal nivelering i bruk av eksternsensor på masternivå, 

dette for å sikre lik bruk av karakterskalaen mellom institusjonene.  Dette sikres best ved at 

eksterne sensorer fra andre universiteter og høgskoler tas i bruk. Telefonsensur og 

videokonferanser kan være et viktig hjelpemiddel her. 

 

Den nye fagbeskrivelsen medfører etter fagrådets oppfatning at karakteren C må være 

utgangspunktet for opptak til phd-studiet. Fagrådet ber NFmr og NRT ta opp dette opp med 

de ulike institusjonene. 

 

Fagrådet vil også påpeke at det er viktig at implementeringen av karakterskalaen evalueres, 

både de umiddelbare virkningene og bruken av karakterskalaen på litt lengre sikt.  

 

 

Bjørn Munro Jenssen/Claus Bech   Lisbeth Aune 



Leder Biofagrådet     Sekretær   




