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Høringsuttalelse
Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å svare på denne høringen.
NSO vil innledningsvis understreke at de er mot all form for normalfordeling som grunnlag
for karakterer på et mikronivå. Studentene skal utelukkende vurderes ut i fra egen prestasjon.
Det er viktig at karakterbeskrivelsene som utformes tar høyde for rammeplan for ingeniør
og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. At karakteren A skal være fremragende og normalt
være forbeholdt et mindretall av kandidatene mener NSO er riktig. Likevel er det viktig å ha
en realistisk forventning til bachelorkandidatene. Det bør derfor være mulig å få A innenfor
de rammene som er gitt for utdanningen. Dette gjelder for alle karakterene som regnes som
bestått innenfor karakterskalaen.
Når man skriver i høringsbrevet at man mener karakteren B ikke skal være for bred er det
viktig å arbeide godt med alle karakterene i karakterskalaen. Hvis man mener for mange
kandidater blir gitt karakteren B kan dette like gjerne være på bakgrunn av at karakterbeskrivelsen på karakteren C er for vag. Karakteren B skal være en meget god prestasjon
men NSO frykter at man i arbeidet med å snevre inn toppkarakterene vil lage et alt for lite
spillerom for toppkarakterene.
NSO mener det i arbeidet med å implementere de nye karakterbeskrivelsene er viktig at
alle institusjoner implementerer de samtidig. En utprøving av karakterbeskrivelsene på utvalgte piloter vil sinke arbeidet med å implementere karakterbeskrivelsene og gjøre at studenter ved pilotutdanninger forskjellsbehandles. Det vil dessuten være vanskelig å gi en
kvalitativ vurdering av de nye karakterbeskrivelsene opp mot de gamle.
I forslaget til karakterbeskrivelser legges det i stor grad opp til skjønn når det gjelder skillet
mellom enkelte karakterer. Det er bra at sensorene kan vise skjønn ved karaktersetting
men det er desto viktigere at man fokuserer på dette i implementeringen av de nye karakterbeskrivelsene. NSO mener derfor man bør gjennomføre kursing av sensorer og veiledere
for å sikre at implementeringen av karakterbeskrivelsene blir gjort på en riktig måte.
NSO mener man bør ha noe hyppigere kontroll etter en slik innføring. Der er derfor viktig at
NOKUT fokuserer på bacheloroppgave da de fører tilsyn de kommende årene.
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