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Medlem af Folketinget Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) har den 25. april 

2019 stillet mig følgende spørgsmål nr. S 797, som jeg hermed skal be-

svare. 

Spørgsmål nr. S 797: 

”Hvad er ministerens holdning til, at Danmark har taget hensyn til at 

indføre 7-trinsskalaen, imens en stor del af de andre EU-lande blot har 

bibeholdt deres respektive nationale karakterskalaer?” 

Svar: 

Da den daværende karakterkommission i sin betænkning fra 2004 anbe-

falede, at man afskaffede 13-skalaen var et af argumenterne ganske rig-

tigt, at 13-skalaen ikke var kompatibel med ECTS-skalaen. 

 

Men 13-skalaen blev også kritiseret for manglende mulighed for oversæt-

telse til den nordamerikanske skala, for forskelligartet anvendelse og for 

for små karakterspring fra én karakter til nabokarakteren, hvilket betød, 

at det kunne være svært at afgøre, om en given præstation skulle vurderes 

til for eksempel 7 eller 8 eller for eksempel 8 eller 9. Det var altså ikke 

alene den manglende kompatibilitet med ECTS-skalaen, der var årsag til, 

at Karakterkommissionen anbefalede, at man overgik fra 13-skalaen til 7-

trins-skalaen. 

 

Det er ligeledes korrekt, at ECTS-skalaen i 2009 blev taget ud af anbefa-

lingerne i ECTS Users’ Guide og erstattet af nye anbefalinger, som har 
fokus på at styrke gennemsigtigheden i oversættelsen af karakterer gen-

nem øget brug af blandt andet karakterstatistik på institutionsniveau. 

 

Det er derfor ikke længere afgørende, at en dansk karakterskala er kom-

patibel med ECTS-skalaen, men i arbejdet med justering af 7-trins-

skalaen er det fortsat et hensyn, at danske karakterer er internationalt 

anvendelige, så danske elever eller studerende understøttes i deres mulig-

hed for at dygtiggøre sig i udlandet. 
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Det bemærkes, at bl.a. Norge og Estland også har implementeret karak-

terskalaer, der er kompatible med ECTS-skalaen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Merete Riisager 
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