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Følgebrev til karakterskalabekendtgørelsen 

 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen orienterer hermed om ny bekendtgørelse 

nr. 548 af 29. april 2022 om karakterskala på Uddannelses- og Forskningsministe-

riets område (karakterskalabekendtgørelsen), som træder i kraft samtidigt med de 

nye eksamensbekendtgørelser den 1. september 2022. 

 

Styrelsen henviser til Retsinformation: https://www.retsinforma-

tion.dk/eli/lta/2022/548 

Generelle bemærkninger til karakterskalabekendtgørelsen 

 

I forbindelse med høringen er der indkommet generelle bemærkninger i form af 

ønske om, at der snart kommer en ny karakterskala. Uddannelses- og Forsknings-

styrelsen skal oplyse, at udstedelsen af denne bekendtgørelse alene er et resultat 

af revisionen af eksamensbekendtgørelserne, hvor bestemmelser fra bekendtgø-

relse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved ud-

dannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendt-

gørelsen) er blevet flyttet fra dette regelsæt til de nye eksamensbekendtgørelser.  

 

Det har således ikke været hensigten at foretage en revision af karakterskalaen 

som sådan. 

 

Flere uddannelsesinstitutioner har bemærket, at de savner den gamle § 14 fra ka-

rakterbekendtgørelsen om den situation, som kan opstå, hvis en prøve bliver af-

brudt. Styrelsen skal bemærke, at såfremt en prøve er påbegyndt, skal der gives 

en karakter, hvilket følger af forholdets natur. Efterfølgende kan årsagen til afbry-

delsen af prøven medføre, at karakteren annulleres, f.eks. hvis den studerende 

dokumenterer sygdom under eksaminationen. 

 

Forslag om at ændre i den engelske oversættelse er heller ikke imødekommet, 

idet karakterskalaen og dens ordlyd er aftalt med Børne- og Undervisningsministe-

riet, hvorfor styrelsen ikke ensidigt kan ændre i karakterskalaen eller i dens sprog-

lige oversættelse. 

 

Flere institutioner har endvidere ønsket, at omregningsbestemmelsen i § 24 i den 

tidligere bekendtgørelse bliver opretholdt, så principperne for omregning fra 13-

skalaen til 7-trins-skalaen fortsat fremgår, hvilket styrelsen har imødekommet, idet 
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styrelsen i dag ikke leverer omregningstabeller for enkeltkarakterer. Derfor er dette 

ønske imødekommet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Rikke Lise Simested 

Specialkonsulent 
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